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 احلرَمني  سامح  

 نيفر والَ عىل منحر الك  

 (ه1323)

 إمام أهل السنّة واجلامعة واملسلمني لشيخ اإلسالم

  الات ريدي احلنَفي اإلمام أمحد رضا خان  
 ه(13٤٠)ت

 
 

  واعتناء قيقتح

 حممود اهلاشمي  كاشفحممد الشيخ 
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 اإلسالمّية العقيدةاملوضوع: 

 املَنيفر وعىل منحر الك  احلرَمني سام ح    ن: اوالعن

  اإلمام أمحد رضا خان  يف: التأل

 حممود اهلاشمي  كاشفحممد الشيخ يق: التحق

 صفحة 232عدد الصفحات: 

 2٤ × 18قياس الصفحة: 

يمنع طبع كراتيش،  "دار أهل السنّةل"ة مجيع احلقوق حمفوظ

رق الطبع والتصوير والنقل منه بكّل ط   هذا الكتاب أو جزء  

سخ والتسجيل امليكانيكي أو اإللكرتوين أو والرتمجة، والن  

 .الّدارمن خطي  بإذن   ويب إّل احلاس  

: unnah@yahoo.comdar_s 

  0092-345-8090612 

 

http://www.facebook.com/darahlesunnat
http://www.facebook.com/darahlesunnat
mailto:dar_sunnah@yahoo.com
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َصلُّوَن َعىَل الن بِ :  الكريم يف شأن حبيبه قال اهلل   ي  ﴿إِن  اهللَ َوَماَلِئَكَته  ي 

َا َيا لِياما  َأُّيُّ وا َتس  ِذيَن آَمن وا َصلُّوا َعَلي ِه َوَسل م   [.٥٦]األحزاب:  ﴾ال 

 

 

 ّيةعىل خري الرب ضوّيةالّصالة الرّ 

 

 وَ  ِي م  األ   عىل النّبي   صىّل اهلل  
 معليه وسل   ىّل اهلل  ه َص آلِ

.(1)اهلل رسوَل  الماا عليَك ياَس صالةا و  

                                                 

هذه يف سفرته الثانية إىل  اهلل  ( استخرج اإلمام أمحد رضا صيغة الّصالة عىل سّيدنا رسول1)

صلوات اهلل عىل -ينة املنّورة الطّيبة املرّشفة، وحرض بني يَدي سّيدنا احلبيب األعظم املد

ل الليل، ثّم كّرر احلضور االصيغة املباركة طوفصىّل عليه هبذه  -ماألكرم وتسليامته عىل املعظ  

ة، بدون حجاب شّباكه املبارك يف اليقظ  ةؤيرترّشف بالليلة الثانية مثَل األوىل، ف عنده 

ّميت  هذه الصيغة  ."الربّية خري الصالة الرضوّية عىل" :فس 
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 اإلهداء

، الذين أفنَوا أعامَرهم يف خدمة ة البيضاءة من أساطني امللّ إىل العلامء األجلّ 

حكام من القرآن والسنّة، وبيااها اإلسالم واملسلمني، ل سّيام يف التفّقه لستخراج األ

 وتفهيمها بأساليب دقيقة  قدياما وحديثاا.

وباألخّص منهم: األئّمة  املجتهدون األربعة، ل سّيام اإلمام األعظم أبو حنيفة 

م تتلمذوا عند  رام، والذين ه 
م قادة  األّمة بعد الّصحابة الكِ النعامن، وتالمذهتم الذين ه 

 عند تابعيهم. أو أصحاب رسول اهلل 

م عىل  هم: الّسادة  املات ردّية  واألشاعرة الكِرام، الذين ه  وباألخّص أتباع 

نّة النبوّية الرّشيفة،  نّية، الثابتة بالقرآن الكريم والس  ليمة الس  العقيدة الّصحيحة الس 

ف وا د.البعيدة عن التطرُّ  لتشدُّ

عىل  اوعرضه ،"رمنيسام احلح  " رسالةالهذه  ن رّتبوباألخص: إىل أّول مَ 

ات اجلليلة، ثّم ريظالتقو التصديقات امنهم عليه ني، وحصلعلامء احلرمني الرشيفَ 

العاّلمة اجلليل، صاحب الفضائل العظيمة، والعلوم  أعني بالّلغة األوردّية، هاوترمجَ 

، (ه13٦2- ه12٩2)  حامد رضا خان   الكثرية، حّجة اإلسالم، الشيخ املفتي

 .خان   د رضاأمح ابن اإلمام

مجيع أساتذيت ومشاخيي وأبَوي وأهيل وأصدقائي الكِرام، الذين بربكة إىل و

فريض اهلل  تعاىل عنهم أمجعني وعنّا دعاِئهم نِلت  رشَف خدمة بعض العلم الرّشيف، 

 يفالرّش دم العلم َويخ  هبم، وجزاهم اهلل تعاىل عنّا كل  خري!.

 فر لهغ   حممود اهلاشمي كاشفحممد        

  م2٠1٩/ ٠٤/ ٠٤ - ه1٤٤٠جب ر 27                                           
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 تنبيه وبيان

األنبياء  لق وسّيدهلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم عىل أرشف الَ  احلمد

 وبعد: ،واملرَسلني، وعىل آله وصحبه أمجعني، وَمن تبعهم بإحسان  إىل يوم الّدين

بأن نقوَم بخدمة بعض الكتب الِدينية الرّشعية اإلسالمية إلفادة  لقد أكرمنا ربُّنا 

سياّم كتب علامء اهلند، ول سياّم مؤل فات شيخ اإلسالم واملسلني، إمام  إخوتنا يف اإلسالم، ل

د األّمة، اإلمام أمحد رضا خان  عليه  رمحة الّرمحن. أهل السنّة واجلامعة، جمد 

سام ح  " (ه132٤)يديكم، املسّمى باسم تارخيي أّما هذا الكتاب الذي بني أ

فساد أفكار  ، يف بيانلإلمام أمحد رضا خان   "املنَيو احلرمني عىل منحر الكفر

استعامر اإلنكليز يف  قِبل املدعومة من ،الِفرق الباطلة، املتسرتة باسم اإلسالم تواعتقادا

 اهلند.

 فيام ييل:ه فتفصيل   كتاب،ال اأّما ما ق منا به يف خدمة هذ

لل يف به الز  ه عىل طلبة العلم، وجينّ سهل قراءت  تعىل نحو ل هوصنص ضبط   )1)

عىل الوجه  سهل قراءتهتل ؛ةبويفهم املراد، كام ضبطنا اآليات القرآنية واألحاديث النّ 

 فيها. حيح دون حلن  الّص 

 ة.ليّ يفة من مصادرها األصبوية الرّش سياّم األحاديث النّ  ل ،صوصختريج النّ  )2)

 .من املطبوع القديم نّص المقابلة  )3)

 ؛يندهم يف خدمة الدّ وهعىل ج   ، ليقف القارئ  والكتبجم األعالم اتر )٤)

 وينسجوا عىل منواهلم. ،ليكونوا قدوةا هلم، فيحذو حذَوهم
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 اهلل تعاىل عىل سّيدنا عىل اهلل، وصىّل  إّل  نالول توكُّ  ،باهلل إّل  ناوما توفيق

، واحلمد هلل هن والوعىل آله وصحبه ومَ  ،ب األعظم حممد رسول اهللومولنا احلبي

 .رّب العاملني!

 الرّشيفدم العلم يوَ خ    

 فر لهغ   حممد كاشف حممود اهلاشمي       
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 وييل  الَبَ  اإلمام أمحد رضا خان  ترمجة 

 هأرست  

ُ  ه كانت من األأرست   أجداده إىل اهلند يف عرص املاول  ونال  غفاا،  انقل  عض

رى تبلى يف أوالده إىل اآل،  واسقمّر القوظف يضات وق  ض   وملك    منصبًا من احلكومة

  ُ لرياضة واملجاهدة أجداده عن وظيفة احلكومة إىل ا إىل عدة أعلاب حّقى رغب عض

من منحى  لت األرسة  ه  وحتوّ ئيف أعنا ةً ه سنّ صبح صنيض  كر وكثرة الضبادة  وأوالذ  

 األمراء واألثرياء إىل منهج الزّهاد والفلراء.

( كا، من كبار الضلامء ه1282/ه1224) ه الشيخ رضا عيل خا،  جد  

من  لمذ عليه كثير قت  يلوم عاإلغفقاء  واإلرشاد  والقصنيف  والقدريس  والصاحلني

( ه1297/ه1246) خا،   وا عليه كثيًا. وأعوه الشيخ نلي عيل  وأثن  "عرييل"أه  

ح الكالم األوض  " :ليلة  منهااجلقصانيف الفقاوى والأيضًا كا، عاملًا شهيًا صاحب 

 يف نحو مخسمئة صفحة. "سورة أمل نرشحيف تفسي 

 والدته

ف املصاد   ه1272ال سنة الضارش من شوّ اإلمام أمحد رضا عبلدة عرييل يف لد و  

ه وأعوه  ودرس صاحلة  رّعاه جد   دينية  وعيئة   م  ونشأ يف أرسة  18٥6/يونيو سنة 14

  ُ ج عليه ه من أعيه  وخترّ دراسق   ثّم أتم    كير عرزا غالم قاد  الكقب االعقدائية من امل   عض

  غفكا، ليه أعوه اإلغفقاء  ض إج غفوّ وعضدما خترّ   ه1286م سنة / من شضبا، املضظّ 14يف 
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حّقى قال له الشيخ عضد   يكقب ويضرض غفقاواه عىل أعيه للقصويب واإلصالح

ه اسقمّر يف صنيضه حّقى تويّف أعوه  وخالل ال حتقاج اآل، إىل الضرض  لكنّ  :سنوات

من اهليئة وهو رشح ملّخص اجلاميني عىل  درس كقاعاً  .قيامه عاإلغفقاء  والقصنيف

 .(ه1٣٠٣فوري )م اهليأ ي الرام  الشيخ عبد الضيل

 ره يف العلومتبح  

كثي من الفنو، عدراسقه ومطالضقه  عىل أخذ من أعيه الضلوم املقداولة  وحص 

رب وامللاعلة  واللوغارثامت  واألكر  ندسة  واجلعدو، أسقاذ  غفحذق يف احلساب  واهل  

ث املسطح  والزيج    واملثل  ث الكرويفر  والقكسي  واملناظر واملرايا  وعلم املثل  واجل  

عىل  أقوى شاهد   غفنّ  فاته يف كّ  ة. ومصن  حوها مع نبوغه يف الضلوم الدينية واألدعيّ نو

 ع  إجياده كثيًا من اللواعد واملبادئ يف خمقلف الفنو،.  رهتبح  

  اعقكر عرش قواعد ملضرغفة جهة اللبلة من أّي 
 
قواعدنا  :من األرض  وقال جزء

عمرأى من الضيو، عضد  ت الكضبة  لقجلّ  ة حّقى لو أزيلت احلجب  يف غاية الصحّ 

مة ه الضاّل تلميذ   ديد من هذه األصول  وقد نل  تلك اللواعد  االسقخراج الّس 

 ."توضيح القوقيت"هاري يف كقاعه ين أمحد الب  الدّ  ظفر

شة  ده  م   عديضة  واعقكارات   أمحد رضا من إغفادات   لإلمام وال خيلو كقابر 

  ا الفله والكالم والضلوم الدينيةمسقليمة مل يسبق إليها  أمّ  مشكلة  وحلول   ت  وإيرادا

 واألصدقاء. ه اآلغفاق  واعرتف عه األعداء  ه غفيها  وعلغ صيق  غفلد اشقهر نبوغ  
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 مذهبه وطريقه

عىل يد  حنفي املذهب  قادري الطريلة عايع  كا، من أه  السنّة واجلامعة  

يف السالس   واخلالغفة   منه اإلجازة   ونال    ه1294وي سنة ر  ه  سول املار  رّ الالشيخ آل 

ه من تالمذة الشيخ عبد الضزيز شيخ  وكا،   احلديث وغيه أيضاً  كّلها  وإجازة  

ة  وكا، ليّ وغيها من القصانيف الض   "عرشية احتفة االثن"ث الدهلوي صاحب املحد  

      باع للرسول الكريم تّ اال ّمة  راسخ  ف األاالعقصام عالكقاب والسنّة  وسل   شديد  

اإلجالل  ب عالغ  احل   قوي     كا،ةحاعة واألئمّ وللّص  -الة والقسليمعليه أغفض  الّص -

ين يف الد   ض حلرضاهتم  غفام كا، يبيح املداهنة  تقضرّ  وإهانة   إساءة   هلم  يثيه غضبًا ك   

 إىل احلّق املبني. أ، يرتدعوا عن األعاطي  ويرجضوا مع املبطلني  إاّل  واملساملة  

 جهاده بالقلم

ة  يوعنديّ ك  والراغفضة  واللاديانية  والوهاعية  والد  رّد عىل النصارى  واهلناد  

إّ، كثيًا  :حّقى قال الضلامء  عليها رد   ام ظهرت عدعةر ة وغيها  وكلّ يارش  وية  والن  د  والن  

من قلم اإلمام أمحد رضا. وكذا  من املبطلني كا، يمقنع من إعال، عدعقه زمنًا طوياًل خماغفةً 

  ر  ومنك   اإلنكار عىل كّ  حرام   كا، شديد  
 
ه يظهر يف املجقمع اإلسالمي  وتصانيف   وسوء

 رات القي راجت يف عرصه أو ظهرت قب  زمانه.ع واملنك  ق عالرّد عىل البد  غفّ تزخر وتقد

ء اغفرتالبهت واالجلأوا إىل  ودلي    ة  نوا من الرّد عليه عحجّ واملبقدعة ملا مل يقمكّ 

احلني أو للبورهم  جود للّص الس   بيحاجللي   وي   عالرّب  سول  ي الرّ إّنه يسو  غفلالوا: 

 لينخدع   "ةيّ و  يل  الرب   "السنّة عـ إصالحية  وأسموا أه    ويقصّدى للرّد عىل كّ  حركة  

جديدة. واحلّق أّ،  أّ، هذه غفرقةر األحوال والظروف  ويظّن  يضرف حليلة   ن الم  
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ين ة الدّ ن عضدهم من أئمّ والقاعضو، وم   ىض عليه الصحاعة   م  أمحد رضا مل يضد  عاّم  إلمام  ا

رب  ومل خيرجق   شضي  لكن املبطلني  ين احلنيف واملذهب احلنفي قدر  عن الدّ  يد ش 

عىل كذب  شاهد   فات اإلمام أمحد رضا أكرب  خقالق  ومصن  عاإلغفك واال يلوذو،

من  عىل نزاهقه من مجيع االغفرتاءات وحظي عكثي   قف  ضها ون راج  دعاياهتم  وم  

 إغفادات وإغفاضات  وعحوث رائضات  وعلوم رائلات.

 ني  وأخذوا منه أسانيد  ني الرشيف  عرصه من احلرم   وقد أثنى عليه علامء  

الفاض  "األحاديث  وقد مجع الربوغفيسور مسضود أمحد كثيًا من كلامهتم يف كقاعه 

 ."احلجاز امء  له عاالربيلوي كام ير

 فاتهذكر بعض مصن  

ُ  قد كقب يف نيف ومخسني غفنّ و ه ممن سبل   مل يكقب أحدر "رباء: اخل   ًا وقال عض

وىل يف ط   وكبي  وله يدر  فاته ألفًا  ما عني صاي  علات مؤل   "يف مخسة وثالثني غفنّاً  إاّل 

ي عىل كقاعه مق  دّ باين قليلة  وقد عسطت ذلك يف ملاإلجياز  ومجع املضاين الكثية يف م  

واهد من نفس الكقاب  غفرسائله اللصية مع إيراد الّش  "املمقار عىل رّد املحقار جدّ "

يف ما عني أيدهيم من  يف البحث والكشف  كام سيى اللّراء   عالية   أيضًا ذات مكانة  

ُ   وهنا أعد    كقاعه  تصانيفه ليضرف الناظرو، مناحي خدماته ومآثر حياته: عض

 )وطباعةر  داً ي عرش جمل  يف اثن   "ضطايا النبوية يف الفقاوى الرضويةال" (1)

  د يقجاوز مخسمئة صفحة كبية  ويلارب ألف صفحةجملّ    ك   جمل دًا( ٣٠ـع ةحديث

الصمصام " (٣) جمل دات  7امي  العن عاعدين الّش  "املحقار املمقار عىل ردّ  جدّ " (2)

يف  "يفر كردار آريهك  " (4)  لرّد عىل النصارىيف ا "ك يف آية علوم األرحامعىل مشك  
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  ةيف الرّد عىل اللادياني "ابوء والضلاب عىل املسيح الكذّ الس  " (٥)  كالرّد عىل اهلناد  

از راجل" (7)  "رتد علاديا،ا، عىل م  هر الديّ ق  "يف الرّد عليه عاسم  ةً وأصدر جملّ  (6)

ة الطاعنة يف أذا، األدلّ " (9)  "ضةغف  رّد الر  " (8)  "رتد اللادياينالدياين عىل امل  

  "جف ندوة املنيني عر  غفقاوى احلرم  " (1٠)يف الرّد عىل الشيضة   "العنةامل  

الم  لألنبياء عليهم الّس  اتبيّ ا  يف إثبات علم امل "يبيةة الا  ة عاملادّ ولة املكيّ الد  " (11)

 إكامل الطاّمة عىل رشك  " (1٣)  "ةولة املكيّ الد   ة ملحّب كيّ الفيوضات املل  " (12)

ّوي عاألمور الضامّ  م غفيها   قدّ "جود القحيةة يف حتريم س  عدة الزكيّ الز  " (14)  "ةس 

من  ومئة ومخسني نّصًا من كقب الفله عىل حرمة سجود القضظيم ألحد    أرعضني حديثاً 

خلروج جا روج الن  م  " (16)  "ساء عن اللبورور يف هني الن    الن  مج  " (1٥)لق  اخل  

األحباب يف  اعقلاد  " (18)  "وتامل عوة أمام  وت لنهي الد  جيّل الص  " (17)  "ساءالن  

تلبي   حكم ني يفمني الض  " (19)  "اجلمي  واملصطفى واآلل واألصحاب

رائضة يف علم  وحتليلات   حوث نادرة  إىل نفس املسألة يشقم  عىل ع     إضاغفةً "نياإلهبام  

 ."وات يف عيا، سامع األمواتحياة امل" (2٠)احلديث  

أنيلة عىل كقب القفسي واحلديث والفله  جليلة  وتضليلات   وله حواش  

ُ  والسية وغيها من الضلوم والفنو،  متقاز حواشيه عأهّن  خاطره  وما كا، يفرغ  ا غفي

م عىل كقاب  مجضوا حوهل   حاشية   الذين إذ أرادوا كقاعة    نيلكقاعقها كايه من املحش  

 ،  حّقى تقكو    ئر من كقب ورشوح وحواش  وأخذوا منها ونللوا عنها ما أحّبواذخا

أمحد رضا إذا طالع  ع  كا، اإلمام -هناغفع  له قدر   وهذا أيضًا عم ر -ضخمة  حاشيةر 

حتقاج إىل زيادة  اًل من صاحب الكقاب  أو مسألةً ل  كقاعًا ورأى مبحثًا عويصًا  أو ز  
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سية اًل ي  هناك مج   كقب    م  الواألق اخقلفت غفيه األغفكار  وضضًا الكشف واإليضاح  أو م  

 ج  وهذا غفض ر  احلّق األعل  ل   ويقجىّل ل   وتنكشف الض  لد  ويندغفع الز  هبا الض   تنحّ  

 ن كقب احلوايش واشقهر هبا.م   حيظى عه ك    ال

 عرهش  

شضر  ،  وله ديوا  رديةوة واألة والفارسيّ أيضًا عالضرعيّ  وكا، الشيخ يلرض الشضر  

مها  وكقبوا ني عه أدعاء اهلند وعاكسقا، وشضراء  ع    "حدائق عخشش"ين يسّمى د  يف جملّ 

عليه -ه ومدح رسول    حيقوي عىل محد اهلل تضاىل  ه كثيًا من عحوث وملاالتحول  

 ومثالب أعداءه  يزدا، شضره عضواطف احلّب     ومناقب أوليائه-الصالة والقسليم

 ضني حبًّا وغرامًا وإكرمًا وإعظامًا.مين واملسقويمأل قلوب املنشد  واإلجالل هلل ولرسوله  

نوقد كا، شضر   د أغفاض  األزهر ي عه أحه الضريب منثورًا يف الكقب حّقى ع 

خالل زيارته عاكسقا،   حيم املحفوظالرّ  م حممد أمحد عبدوهو األسقاذ حاز    يفالرّش 

لق حب املضارف واملآثر واخل  صا  عمساعدة غفضيلة الشيخ عبد احلكيم رشف اللادري

يايل  حّقى مجع عددًا كثيًا منه نحوه ثامين مئة ّبًا وغرامًا وسهر الل  عه ح   النبي   غفشاف  

يف  وأمانة   دقة   م له  وذكر املراجع واخقار ك   عليه وقدّ  له وعّلق  أو أكثر  وحلّ  عيت  

 "سة حتليلات رضاس  مؤ"ني من قب  سنق   األخذ واجلمع  وقد انقرشت هذه املجموعة  

 ."فرا،عساتني الا  "ها ساّم عكراتيش عاكسقا،  

م ف األسقاذ  ثّم صنّ  د رضا والدراسات محسية اإلمام أ كقاعًا حول   حاز 

 د أمحد رضا خا،  اإلمام األكرب املجد  "وساّمه   الرضوية اجلارية يف اجلامضات الضرعية
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الكرام  سة  تنفع اللّراء  من تلك املؤس   أيضاً  وقد انقرش هذا الكقاب    " الضريبوالضامل  

 هام نفضًا كثيًا.مراجضق  

 وفاته

حياته  عجز الباحثو، عن اإلحاطة عجوانب  طيلة   ة  واألمّ  والضلوم   ين  قد خدم الدّ 

فني يف اجلامضات من املثلّ  ه وجالئ  إغفاداته  وال يزال طبلةر ر حتليلات  ه  ونواد  خدمات  

حياته ومآثره وصنائضه  حول   حوثًا ودراسات  ية تكقب ع  د الكبه  يات واملضالّ والك  

/ من 2٥ه األعىل يف رة إىل جوار رع  وخدماته  وانقل  الشيخ عضد قيامه عقلك األعامل الباه  

 م يوم اجلمضة املبارك.1921/ أكقوعر سنة 28ف املصاد   ه1٣4٠ر سنة صفر املظفّ 

قوّّف املاللادري ) خا،   شيخ حامد رضاسالم الاإل حّجة ه األكربفه نجل  خلّ 

املفقي "ـاملضروف ع  طفى رضا اللادريه األصار الشيخ مصنجل   ( ثمّ ه1٣62

ين والضلم والليام أعيهام يف خدمة الدّ  احقذيا حذو    (ه14٠2قوّّف امل) "األعظم

 .رمحهام اهلل تضاىل  عاإلغفقاء واإلرشاد  والذّب عن األّمة املسلمة

 حممد أمحد املصباحي /كقبه                           

 ورئيس اجلامضة األرشغفية مباركفور  ضو املجمع اإلسالميع        

 اهلند -أتراعرديش -مديرية أعظم جره    

 م1999/أغسطس سنة 21 - ه142٠ادى األوىل سنة /مج  8       

 

     



 

 التي "حسام احلرمني" ةمن نسخ خريةصورة الصفحة األ    التي  "حسام احلرمني" ةمن نسخ ىلوصورة الصفحة األ     

  اهلند -برييل ، مدينةمطبع أهل السنّة واجلامعة من طبعت      اهلند - برييل ، مدينةمطبع أهل السنّة واجلامعة من طبعت    
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 ه(1270) "د املستنداملعتم  " وذ منخمأ

 
 نحمده ونصّلي عىل رسوله الكريم

 بلِد 
ِ
سالٌم منيا ورمحُة اهلل وبركاُته عىل سادتِنا علامء البلد األمني، وقادتنا ُكرباء

 سييِد املرَسلني صىلي اهلل تعاىل وسلَّم وباَرك عليه وعليهم أمجعني، وبعد:

ْثِم أعتابِكم، عرُض حمتاٍج فقري، مظلوٍم أِسري، فإني املعروَض عىل جنابكم، بعد لَ 

ِذي قلٍب كسري، عىل عظامء ُكرماء، أسخياء ُرمحاء، يدفع اهللُ هبم البالَء والَعناء، 

الِفَتن واملَحن ُمِهيبة،  وظلامِت السنيَة يف اهلند غريبة،  أني  ،(2)والَغناء (1)ويرزق هبم اهلَناءَ 

، واستوىل الضي  وتفاَقم األمر، فالُسنيي الصابر عىل ِدينِه كالقابض  ،(3)قد استعىل الرشي

ين، وإهانُة  رام إعانُة الدي
ادِة القادِة الكِ ِة أمثالِكم السي ِة مهي عىل اجلمر، فوجب عىل ذمي

ُيوف فباألقالم، فالغياث ُفرساَن  اهلل!، يا خيل الغياث يا (4)املفِسدين؛ إذ ليس بالسُّ

                                                 

 لثم رصاح ،وسود هفائد: واملد بالفتح َغنَاء ،َعنَاء بالفتح واملد: رنج ديدن (1)
ٔ
 وبیسہی تفگ ےضعب زمہہ

ۂ۔ دنیرا ذحف دننک و اشی وگ "يشاءُ "

ی

 

 

  .132صـ وصفل وونادر"  "احش

 ]ونری داراالاتفء[۔اک زمہہ رباےئ انمتبس افل وہایگ ۔  نأاهل (2)

(3) ، ُّ  ]ونری دارالاتفء[۔  ]ااقلومس اطیحمل[ و بالفتح مصدٌر وبالضم اسٌم.أ َوُيَضمُّ لغتان، الضَّ

 ۔  ۔اوردو اا رہات  یکا،دواور  ًینم وعفمل ک ہ   دقمر اک وعفمل قلطم َاغيُثْوا اک امس۔ الہپ ةغاثإالِغياث بالكرس  (4)

اضمف اھت ےسج ذحف رکےک اضمف اہیل وک اس اک اقمئ اقمم رکدای  "َبْعدَ " درہپ رفاید وک وہپانچن رماد ۔  وتاس ےس ےلہپ ےپ

 ںیم  ۔  (۔ ۱۴۲ےک تحت ریشباانلہیج و ص ا  َسرْي  ا  زيٌد َسرْي  ایگ۔)اسیج  
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ونا  عساكِر رسولِ  وا عضَدنا يف هذه اهلل!، أِمدُّ ة، وشدُّ وا لدفع األعداء ُعدَّ ة، وأعدُّ بُمدَّ

ة، ومن امليسور عىل قدر املقدور، يف إبانة هذه األمور، أني رجال  من علامء بالِدنا،  الشدي

ب عىل لسان عامئِدنا وأسياِدنا، بعاملِ أهلِ  السنيِة واجلامعة، وقف نفَسه عىل ِدفاع  امللقَّ

نا اللِة والشي عىل مئَتني، هبا  (1)عة، فصنيف ُكتبا ، وأليف ُخطبا ، تنوف كتُبهتلك الضي

ين َزيٌن وِجالءُ  ين، منها: رشٌح عليقه عىل  (2)للدِّ ه "املنتَقد املعتَقد"الرَّ ، سامي

ة، "املستنَد املعتَمد" ، وقد تكليم يف مبحٍث رشيٍف منه عىل أصوِل البَِدِع الكفريي

ة يار اهلنديي ائعة اآلن يف الدي َف منكم الشي ، نعرض منها ذكَر بعِض الِفرق بلفظه؛ ليترشي

ج عنها كلي حمنة، بَعون التصويب منكم  بنظرٍة وتصديق، وتفرح السنية، ويفري

هم، هل ُهم كام قال؟ فمقاُله  َة الُضاليل الذين سامي والتحقيق، وتذكُروا رصحيا  أني أئمي

لعوام عنهم وتنفريهم؟ حتذيُر ا جيوز تكفرُيهم، وال فيهم بالقبول حقيق؟ أم ال

ين...! وسبيوا اهللَ ربَّ العاملني...! وسبيوا رسوَله األمني  وإن أنَكروا رضورياِت الدِّ

م علامء مولوية كانوا من  ، وإن(3)املكني...! وَطبُعوا وأشاُعوا كالَمهم املهني...!؛ ألّني

َسلني...! صىلي اهلل املر الوهابية، فتعظيُمهم واجٌب يف الدين؟، وإن شتموا اهللَ وسييدَ 

 تعاىل عليه وعىل آله وصحبه أمجعني، كام تزعمه بعُض اجلهلة من املَذبَذبنِي.

                                                 

ا اآلن فقد تافت  ( تلك عدُُتا إذ ذاك،1) حه غفرله(. عىل أربعمئة اهـ. -وهلل احلمد-أمي  )مصحي

 [.]لعليه النجل األكرب للمؤليف الشيخ حامد رضا خان 

 .وس املحيط[القام] ه.بَ هَ ذْ أَ  :بالكرس ِجاَلء   هعن مَّ اهلَ  وَجاَل  ،تاخلروج من البلد اجْلَاَلُء بالفتح: (2)

جون من املدا3)  رس الِدينيية.( أي: هم علامء متخري
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هم ونقل كالَمهم  ويا ساداتنا! بيِّنوا نرصا  لِدين ربِّكم أني هؤالء الذين سامي

 (1)"إزالة األوهام"، و"اإلعجاز األمحدي")وها هو ذا نبذ من كتبِهم كـ

 الرباهني"يف ُفوُتوغرافيا، و (3)ُفتيا رشيد أمحد الَكنُْكوِهي، وصورُة (2)للقادياين

                                                 

لغالم أمحد بن غالم مرتىض بن عطا حممد القادياين، مات سنة ست وعرشين  :"إزالة األوهام" (1)

 ملتقطا (. 367، 363، ٨/362، 367حرف الغني، ر: "نزهة اخلواطر")    وثالثمئة وألف. 

نصارى ويفحمهم هو غالم أمحد بن غالم مرتىض بن عطا حممد القادياين، يباحث أحبار اآلرية وال (2)

يف مباحثاته، ويرصف آناء الليل والنهار يف الذب عن اإلسالم، ويصنيف الكتب يف ذلك حتيى إنيه 

ى نفسه مثيل املسيح. وكان مولده نحو  إدعى أنيه مهدي موعود، ثمي ادعى أنيه مسيح معهود، وسمي

، "األربعني"، و"براهني أمحدية"سنة ست ومخسني ومئتني وألف. صنيف الكتب أشهرها: 

، وغري ذلك. مات سنة ست وعرشين "توضيح املرام"، و"إزالة األوهام"، و"فتح اإلسالم"و

 ملتقطا (. 367، 363، ٨/362، 367حرف الغني، ر: "نزهة اخلواطر")            وثالثمئة وألف. 

اْمفوري ثمي هو رشيد أمحد بن هدايْت أمحد بن پري َبخش ابن غالم حسن بن غالم عّل احلنفي الر (3)

الَكنَْكوِهي، ُولد من ذي القعدة سنة أربع وأربعني ومئتني وألف ببلدة َكنَْكوْه، وقرأ الرسائل الفارسية 

ف عىل املولوي حممد َبخش الراْمفوري، ثمي سافَر  عىل خاله حممد تقي، واملخترصات يف النحو والرصَّ

ي ن اجِلْهَلمي، ثمي الَزم الشيخ مملوك َعّل النَاَنويت، إىل دهّل وقرأ شيئا  من العربية عىل القايض أمحد الدي

ج بخدجية بنت خاله حممد تقي. له مصنَّفات خمترصة قليلة، منها:  إمداد "و "تصفية القلوب"وتزوي

لوك  "أنوار الساطعة")طبع باسم خليل أمحد السهارْنفوري( يف الردي عىل  "الرباهني القاطعة"و "السي

فوري، وبعض رسائل يف املسائل اخلالفية، مجعْت فتاواه. وكانت وفاُته يوم للشيخ عبد السميع الرامْ 

 اجلمعة بعد األذان لثامنني خلون من مُجادى اآلخرة سنة ثالث وعرشين وثالثمئة وألف.

 .ملتقطا ( 167، 166، ٨/163، 143حرف الراء، ر:  "نزهة اخلواطر")
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 (3)"اإليامن حفظ"، و(2)حقيقة  له، ونسبة  لتلميذه خليل أمحد األَنبِهتِي (1)"القاطعة

بخطوٍط ممتازٍة عىل عباراُتا  ، معروضات مضوب(4)عّل التاْنوي ألرشف

                                                 

د بن پري َبخش الَكنَْكوِهي، مات سنة ثالث وعرشين : لرشيد أمحد بن هدايْت أمح"الرباهني القاطعة" (1)

 .ملتقطا ( 167، 166، ٨/163، 143حرف الراء، ر:  "نزهة اخلواطر")                   وثالثمئة وألف. 

خليل أمحد بن جميد عّل بن أمحد عّل األنبتهي، ولد سنة تسع وستني ومئتني وألف. وقرأ هو  (2)

لوك العّل النانوتوي، وحممد مظهر النانوتوي. له من املصنيفات: العلم عىل خاله يعقوب بن مم

 . كانت وفاته سنة ست وأربعني وثالثمئة وألف."بذل املجهود يف رشح سنن أيب داود"

 .ملتقطا ( 14٨، ٨/14٥، 130حرف اخلاء، ر: "نزهة اخلواطر")

 سنة اثنتني وستيني وثالثمئة تويفي ، أرشف عّل بن عبد احلق احلنفي الَتَهاْنِوي: "حفظ اإليامن" (3)

 ."َُتاَنْه َبَونْ "وألف، وقد بلغ من العمر اثنتني وثامنني سنة، ُدفن يف 

مة . ملتقطا   6٨-٨/6٥ ،٥٥حرف األلف، ر: ،"نزهة اخلواطر")  (.٨صـ "اإليامن حفظ"ومقدي

ر َنَكر هو أرشف عّل بن عبد احلق احلنفي الَتَهاْنِوي، ُولد بَتهاَنْه َبَوْن قرية م (4) ن أعامل مظفَّ

خلمس خلون من ربيع اآلخر سنة ثامنني ومئتني بعد ألف، وقرأ املخترصات عىل موالنا فتح 

حممد التهانوي، واملولوي منفعْت عّل الديوبندي، وقرأ أكثر كتب املنطق واحلكمة وبعض 

الطريقة  الفقه واألصول عىل حممود حسن الديوبندي، ثمي ساَفر إىل احلجاز فحجي وزار وأخذ

س  ة املباركة، وصحبه زمانا ، ثمي رجع إىل اهلند ودري عن الشيخ الكبري إمداد اهلل املهاجر إىل مكي

بِكاْنَفوْر، وله مصنَّفات ما بني صغري وكبري، منها:  "جامع العلوم"مدة  طويلة  يف مدرسة 

، تويفي سنة اثنتني "طيبنرش ال"، و["حفظ اإليامن"]، و"هَبِْشتِي َزْيَورْ "و، "البوادر والنوادر"

 ."َُتاَنْه َبَونْ "وستيني وثالثمئة وألف، وقد بلغ من العمر اثنتني وثامنني سنة، ُدفن يف 

 ملتقطا (. 6٨-٨/6٥ ،٥٥حرف األلف، ر: "نزهة اخلواطر")
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ين؟ فإن كانوا، وكانوا ( هل ُهم يف كلامُِتم هذه منكِرون لضو(1)املردودات اِت الدِّ ريي

اِت،  ين، فهل يفرتض عىل املسلمني إكفاُرهم كسائر منكِِري الضوريي ارا  مرتدي كفي

؟، كام يف "َمن شكي يف كفِره وعذابِه فقد كفر"الذين قال فيهم العلامُء الثِقات: 

ازية"و (2)"الشفاء" من الكتب  (6)ريهاوغ (5)"الدري املختار"و (4)"جممع األّنُر"و (3)"البزي

الُغرر، وَمن شكي فيهم أو وقف يف تكفرِيهم، أو عظَّمهم أو ّنى عن حتقرِيهم، فام 

                                                 

ا نحن فأَتينا له بأسلوٍب حد1) ة، أمي فات اهلنديي ُف إىل األسلوب القديم يف املؤلَّ يث، ( أشاَر به املؤلِّ

 ." "وهو جعُل عباراُِتم بني عالمات التنصيص هكذا: 

يف بيان ما هو يف حقه  1، الباب 4القسم  " الشفا يف تعريف ]بتعريف[ حقوق املصطفى"(2)

 الفضل عياض بن موسى القايض  لإلمام احلافظ أيب: 134، صـ2 ...إلخ، اجلزء

 .(2/٨1 "كشف الظنون")       ه.٥44املتوّفي سنة  ،اليحصبي

ازية" (3) كتاب ألفاظ تكون إسالما  أو كفرا  أو خطأ، الفصل الثاين فيام يكون كفرا   "الفتاوى البزي

ل من املسلم وما ال مة،  يكون، النيوع األوي ين حممد للشيخ اإلمام حافظ الدي : 6/322يف املقدي

ه: وسامي ه ٨27 سنة املتوّفي  ،ردري احلنفيالكَ  "ازابن البزي "ـبن حممد بن شهاب املعروف ب

 .(2/214، و1/23٥ "كشف الظنون")              ."اجلامع الوجيز"

ري واجلهاد، باب العرش واخلراج، فصل،  "جممع األّنُر"( 4) للموىل العالمة : 2/4٨2كتاب السي

شيخي "قايض القضاة بالعساكر الرومية عبد الرمحن بن الشيخ حممد بن سليامن املدعو بـ

 .(2/6٥6 "كشف الظنون")                 . ه107٨املتوّفي سنة  "زاده

: لعالء الدين حممد بن عّل بن حممد بن 13/44رتد، كتاب اجلهاد، باب امل "الدري املختار"( ٥)

 .(3/2٨4 "إيضاح املكنون")              .ه10٨٨عبد الرحيم احلصكفي احلنفي املتوّفي سنة 

رر والُغرر"انظر: ( 6)  .1/300، باب الوظائف، فصل يف اجلزية، كتاب اجلهاد "الدُّ
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ع املبني؟، ال ين،  -بفضل اهلل-ِزلُتم  حكُمه يف الرشي مفيِضني عىل املسلمني أحكاَم الدِّ

ٍد وآله وصحبه أمجعني. الُم عىل سييِد املرَسلني، حممي الُة والسي  آمني!، والصي

رة، أعني به  : )بعدما"املستند املعتَمد"يف  (1)قال ق أني صاحَب البدعِة املكفي حقي

الِة خلَفه  ين كافٌر باليقني، ويف الصي اِت الدِّ  من رضوريي
ٍ
ٍع لإلسالم منكٍِر ليشء كلَّ مدي

وعليه واملناَكحِة والذبيحِة واملجاَلسِة واملكاملَِة وسائِر املعامالت، حكُمه حكُم 

ين، كام ، (3)"الُغرر"، و(2)"اهلداية" نصي عليه يف كتب املذهب كـاملرتدِّ

 (7)"النيقاية رشح"، و(6)"األّنُر جممع"، و(5)"الدري املختار"، و(4)"األبُحر ملتقى"و

                                                 

 .أي: اإلمام أمحد رضا( 1)

ي، اجلزء  ب الوصايا،كتا "اهلداية" (2) الدين  : لشيخ اإلسالم برهان٥36، صـ4باب وصية الِذمي

 (.2/٨16 "كشف الظنون") .ه٥٩3عّل بن أيب بكر املرغيناين احلنفي املتوّفي سنة 

: ملنال خرسو املتوّفي 2/446باب الوصية باخلدمة، فصل، كتاب الوصايا،  "األحكام ُغرر"( 3)

 .(2/1٩6 "كشف الظنون")                                           .ه٨٨٥سنة 

ي،  "ملتقى األبُحر"( 4) : للشيخ اإلمام إبراهيم 4٥3، 4/4٥2كتاب الوصايا، باب وصية الِذمي

 .(2/6٥٥ "كشف الظنون")                 .ه٩٥6املتوّفي سنة  ،بن حممد احللبي

ي  "الدري "( ٥) كتاب الوصايا، باب الوصية باخلدمة والُسكنى والثمرة، فصل يف وصايا الِذمي

 .٥/446وغريه، 

ي،  "جممع األّنُر"( 6)  .4٥3، 4/4٥2كتاب الوصايا، باب وصية الِذمي

ين حممد بن اخلراساين  لشمس: "جامع الرموز"أي:  (7)  يف حدود سنة املتوّفي  الُقُهستاينثمي الدي

 .(2/771 "كشف الظنون")                                 .ه٩62
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دية"، و(1)"الظهريية الفتاوى"للرِبَجندي، و ، (3)"احلديقة النَّدية"، و(2)"الطريقة املحمي

ه: ورشوحا  وفتاوى( ما ، وغريها متونا  (4)"الفتاوى اهلندية"و  نصُّ

ولنعدي بعَض َمن يوَجد يف أعصاِرنا وأمصاِرنا من هؤالء األشقياء؛ فإني الِفتَن "

ادُق املصدوُق  ماَن كام أخرب الصي جُل »: دامهة، والظلَم مرتاكِمة، والزي ُيصبح الري

، فيجب -تعاىل والعياذ باهلل- (5)«مؤمنا ، وُيمِِس كافرا ، وُيمِِس مؤمنا  وُيصبح كافرا  

َة إالي  حوَل وال التنبيُه عىل كفر الكافرين املتسرتين باسم اإلسالم، وال  باهلل. قوي

                                                 

، النوع  "الفتاوى الظِهريية"( 1) كتاب السري، الفصل يف ألفاظ الكفر وما يصري الكافُر به مسلام 

ابع فيَمن جيب إكفاُره من أهل البَِدع، قـ ين أ ظهريل: 171السي محد بكر بن حممد بن أ يبالدي

 .(2/217 "كشف الظنون") .ه61٩ احلنفي، املتوّفي سنة البخاري القايض املحتسب ببخارا

دية"( 2) املتوّفي   "بركّل ": للموىل حممد بن پري عّل املعروف بـ20، صـ2الباب  "الطريقة املحمي

 .(2/127 "كشف الظنون")                            . ه٩٨1سنة 

دية احلديقة النَّدية"( 3) ِس : لشيخ العامل عبد الغني النابلُ 1/30٥، 2الباب  "رشح الطريقة املحمي

 .(٥/476 "هدية العارفني"و .2/12٨ "كشف الظنون") .ه1143املتوّفي سنة  ،الدمشقي

ة"( 4) ى  "الفتاوى اهلنديي ة الفتاوى"وتسمَّ ري، الباب  "العاملكرييي ين،  ٩كتاب السي يف أحكام املرتدي

ر املظفَّ  الشيخ نظام بأمر السلطان أيب اعٌة من أفاضل علامء اهلند برئاسةمجعها مج: 2/264

ين حممد أوُرْنك ِزيب عامَلكرِي )ت  .(6/46 "األعالم")                         ه(.111٨حميي الدي

 أبواب الِفتن، باب ما جاء ستكون فتنة كقطع الليل املظلم، "اجلامع"( أخرجه الرتمذي يف ٥)

محن، عن أبيه، عن  العزيز بن حممد عن العالء بن عبد ، بطريق عبد٥0٥صـ، 21٩٥ ر: الري

جُل »قال:  اهلل  هريرة أني رسوَل  أيب باِدُروا باألعامل فِتنا  كقطع اللَّيل املظلِم، ُيصبِح الري

= 
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يهم  :"املرزائية"فمنهم  ، نسبة  إىل غالم أمحد القادياين "الُغالميية"ونحن نسمِّ

ال  مماثلَة املسيح مان، فاديعى أوي ال حدث يف هذا الزي ُل ، وقد صدق واهللِ!؛ فإنيه مث(1)دجي

اب، ثمي ترقيى به احلال فاديعى الوحَي، وقد صدق واهلل!؛ لقوله  اِل الكذي املسيِح الدجي

ياطني:  ]األنعام:  َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورا ﴾ ی﴿ُيوحِ تعاىل يف شأن الشي

ا نسبُة اإلحياء إىل اهلل  [112 اهلل  المَ ك (2)"الرباهني الغالميية"وجعُله كتاَبه  ، أمي

(3) :ثمي "أن ُخذ منِّي وانسْب إىل إلِه العاملني"، فذلك أيضا  مما أوحى إليه إبليس ،

سالة وقال:  ة والري ح باديعاء النبوي ، وزعم (4)"هو اهللُ الذي أرَسل رسوَله يف قاديان"رصي

ل اهللُ تعاىل عليه:  نيه هو أمحد ، وزعم أ(5)"إنيا أنزلناه بالقاديان وباحلقي نزل"أني مما نزي

ا  بَِرُسوٍل َيْأتِى ِمن البتول، وهو املراُد من قوله تعاىل عنه:  الذي َبرشي به ابنُ  ﴿َوُمَبرشِّ

                                                 

= 

نيا . ]قال «مؤمنا  وُيمِِس كافرا ، وُيمِِس مؤمنا  وُيصبِح كافرا ، َيبيع أحُدهم ِدينَه بعرٍض من الدي

 ."هذا حديٌث َحسٌن صحيح"عيسى[:  أبو

 .6٥صـ "تتمة حقيقة الوحي"( انظر: 1)

ملرزا غالم أمحد بن غالم مرتىض القادياين. مات ست  :"الرباهني األمحدية"=  "الرباهني الغالمية" (2)

 .(367، ٨/362، 367حرف الغني، حتت ر: "نزهة اخلواطر")         وعرشين وثالثمئة وألف. 

 .6٨صـ "تتمة حقيقة الوحي"( انظر: 3)

 .11صـ "دافع البالء"( انظر: 4)

 .4٩٩، صـ4اجلزء  "الرباهني األمحدية"( انظر: ٥)
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إنيك أنَت مصداُق "، وزعم أني اهللَ تعاىل قال له: [6]الصف:  (1)َبْعِدى اْسُمُه َأمْحَُد﴾

ِذى َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِدينِ : "هذه اآلية يِن ُكلِِّه﴾ ﴿ُهَو الَّ  (2)احْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعىَل الدِّ

ل نفَسه اللئيمَة عىل كثرٍي من األنبياء واملرَسلني [33]التوبة:  صلواُت -، ثمي أخذ يفضِّ

اهلل،  اهلل، ورُسوَل  من بينهم كلمَة اهلل، وُروَح ، وخصي (3) -اهلل تعاىل وسالُمه عليهم أمجعني

وک وھچڑوو اس ےس رتہب الغم ادمح ۔ " "اِنب رممی ےک ذرکفقال: ،عيسى 
أي: اترُكوا ذكَر "، (4)

عي مماثلَة عيسى "مريم؛ فإني غالم أمحد أفَضل منه ابنِ  ، وإذ قد أوخذ بأنيك تدي

 اهلل  رسولِ 
ِ
 املوتى، وإبراء

ِ
، فأين تلك اآلياِت الباهرِة التي أتى هبا عيسى، كإحياء

من الطني، فينفخ فيه فيكون طريا  بإذن اهلل األكَمِه واألبَرص، وَخلِق كهيئِة الَطري 

عَوَذة -أني عيسى إنيام كان يفعلها بمسمريزم ـ:تعاىل؟، فأجاب ب اسُم قسٍم من الشي

 .(5)"ولو ال أيني أكَره أمثاَل ذلك ألتيُت هبا"، قال: -بلسان إنكلرتة

د األنباء عن الغيوب اآلتية كثريا ، ويظهر فيه كذُبه كثريا  ب ثريا ، داوى وإذ قد تعوي

ةَ  أني ظهوَر الكذب يف أخبار الغيب ال"داَءه هذا بـ فقد ظهر ذلك يف "، (6)"ينايف النبوي

                                                 

 .67٥-673، صـ2اجلزء  "إزالة األوهام"( انظر: 1)

 .4٩٩، صـ4اجلزء  "الرباهني األمحدية"( انظر: 2)

 .3/27٨ "اإلعالن معيار األخيار"انظر:  (3)

 .20صـ "ع البالءداف"( انظر: 4)

 .30٩، 304، 2٩6، صـ1اجلزء  "إزالة األوهام"( انظر: ٥)

 .2٥صـ "إعجاز أمحدي"( انظر: 6)
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، وجعل يصعد (2)"أكثر من كذبت أخباُره عيسى"، و(1)"إخبار أربِعمئٍة من النبينيي 

قاوِة حتىي عدي من ذلك واقعَة احلَديبيية مصاعَد الشَّ
 اهلل ، فلعن اهللُ َمن آذى رسوَل (3)

 ،ولعن َمن آذى أحدا  من األنبياء صىلي اهلل تعاىل عىل أنبياِئه وباَرك وسليم. 

اه املسيَح املوعوَد ابن وإذ قد أراد قهَر املسلمني عىل أن مريم البتول،  جيعلوه إيي

، قام -صلواُت اهلِل تعاىل عليه-يرَض بذلك املسلمون، وأخذوا يتلوَن فضائَل عيسى  ومل

ع يقِة البتول،  ي له بالنضال وطفق يدي ه الصدي ى إىل أمِّ مثالَب ومعايَب، حتىي تعدي

أِة بشهادِة اهللِ تعاىل ورسولِه  رِة املربي ح: املصطفاِة املطهَّ أني َمطاعَن اليهوِد عىل "، ورصي

ه، ال ، وجعل يلمز البتوَل (4)"نستطيع ردَّها أصال   جواب عنها عندنا، وال عيسى وأمِّ

 
ِ
رَة من تلقاء نفِسه يف عدِة مواضَع من رسائلِه اخلبيثِة بام يستثقل املسلُم نقَله  املطهَّ

ح: (5)وحكايتَه ِة عيسى أن ال"، ثمي رصي بل عدُة دالئَل قائمٌة عىل "، قال: (6)"دليَل عىل نبوي

تِه تِه؛ "ينفروا عنه كافية  فقال:  ، ثمي تسرتي فرقا  عن املسلمني أن(7)"إبطاِل نبوي وإنيام نقول بنبوي

                                                 

 .62٩، صـ2اجلزء  "إزالة األوهام"( انظر: 1)

 .24صـ "إعجاز أمحدي"( انظر: 2)

 .13٥صـ "تتمة حقيقة الوحي"( انظر: 3)

 .13صـ "إعجاز أمحدي"( انظر: 4)

 .16صـ "سفينة نوح"، و7صـ "لة أنجام آُتمضميمة رسا"( انظر: ٥)

 .13صـ "إعجاز أمحدي"( انظر: 6)

 .13صـ "إعجاز أمحدي"( انظر: 7)
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ه من األنبياءأل تِه ال"، ثمي عاد فقال: (1)"ني القرآَن عدَّ كام -، ويف هذا (2)"يمكن ثبوُت نبوي

ُة عىل بطالنِه إىل غري -ترى ذلك  إكذاٌب للقرآن العظيم أيضا ، حيث حكم بام قامت األدلي

جاجلة أمجعني. ه ورشِّ الدي  من كفرياته امللعونة، أعاذ اهللُ املسلمني من رشِّ

م وقد قصص :هابية األمثالّية واخلوامتّيةومنهم: الو نا عليك أقواهَلم وشأَّنم، وأّني

ة"كانوا وباُنوا فيام قبل، وهم مقتسمون إىل  ، وأمري (3)نسبة  إىل أمري َحَسن "األمرييي

هْسوانَيني، و (4)أمحد ة"السَّ هلوي "النذيريي  "القاسمية"، و(5)املنسوبة إىل نذير حَسني الدي

                                                 

 .13صـ "إعجاز أمحدي"( انظر: 1)

 .14صـ "إعجاز أمحدي"( انظر: 2)

لد سنة سبع وأربعني ومئتني وألف ببلدة أمري حسن بن لياقت عّل بن حافظ عّل. وُ هو  (3)

الكتب الدرسية عىل الشيخ عبد اجلليل الكوئّل، بعضها عىل القايض  سهسوان. وقرأ بعض

.  "رسالة"، وله: "طبعيات الشفاء"وجي. وله تعليقات عىل: بشري الدين القنَّ يف إثبات احلقي

ة األربعة. مات سنة إحدى وتسعني ومئتني وألف.   وكان ال يقليد أحدا  من األئمي

 .ملتقطا ( ٩2، 7/٩1، 13٨ حرف األلف، ر: "نزهة اخلواطر")

هو أمري أمحد بن أمري حسن النقوي السهسواين، ولد نحو سنة ستني ومئتني وألف. واشتغل  (4)

. ومن "شمس العلامء"بالعلم عىل والده وأخذ عنه النحو والعربية. لقبته الدولة اإلنكليزية بـ

لرسائل. مات سنة ، وله غري ذلك من ا"نزو احلجلة يف الصالة عىل العجلة"مصنيفاته منها: 

 .ملتقطا ( ٨/٨2، 74حرف األلف، ر: "نزهة اخلواطر")   ست وثالثمئة وألف. 

اد عّل بن عظمت اهلل البِهاري ثمي الدهلوي، ولد سنة مخس وعرشين  (٥) هو نذير حسني بن جوي

ومئتني وألف. ونشأ هبا، فقرأ الكتب الدرسية عىل عبد اخلالق الدهلوي، وشري حممد 

= 
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لو ُفرض يف "، وهو القائُل فيه: "النياس حتذير"صاحب  (1)م النانويتاملنسوبة إىل قاس

وإنيام " ،(4)"(3)خيل ذلك بخامتييتِه نبيٌّ جديٌد، مل حدث بعَده بل لو "، "(2)زمنِه 

                                                 

= 

حتّل النساء "، و"معيار احلقي "روي. وله رسائل عديدة: وجالل الدين اهلَ القندهاري، 

 . وكانت وفاته سنة عرشين وثالثمئة وألف."بالذهب

 ملتقطا (. ٥27، ٥26، ٨/٥23، ٥27حرف النون، ر: "نزهة اخلواطر")

لد سنة ثامن وأربعني ومئتني وألف. قرأ ، وُ حممد قاسم بن أسد عّل بن غالم شاهْ  هو (1)

ر إىل دهّل، واشتغل عىل مملوك العّل خترصات عىل الشيخ حممد نواز السهارنفوري، ثمي سافَ امل

، "آب حيات"، و"قبله نامء"وتوي، وقرأ عليه سائر الكتب الدرسية. ومن مصنيفاته: النانَ 

 . مات سنة سبع وتسعني ومئتني وألف. "اللطائف القاسمية"، و"حتذير الناس"و

 .ملتقطا ( 422-7/420، 6٩7لقاف، ر:حرف ا "نزهة اخلواطر")

ة:1٨صـ "حتذير النياس"( 2) ه األصّل باألورديي ارگ ابرفلض ٓاپ ےک زامےن ںیم یھب ںیہک اَور " . وها هو نصُّ

 ۔"وکیئ یبن وہو بج یھب ٓاپ اک اخمت وہان دبوتسر ابیق راتہ ۔ 

 .خامتة نبيينا أي: ( 3)

ه األ34صـ "حتذير النياس"( 4) ة:. وها هو نصُّ "ہکلب ارگ ابرفلض دعب زامۂن وبنی معلص یھب وکیئ یبن  صّل باألورديي

 دمحِمی ںیم ھچک رفق ہن ٓاےئ اگو  ہچ اجےئ ٓاپ ےک اعمرص یسک اور زنیم ںیمو ای رفض ےئجیک ایِس زنیم ںیم 

م

 

م

دیپا وہو وت رھپ یھب اخت

 ۔وکیئ اَور یبن وجتزی ایک اجےئ"
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، مع أنيه ال يتخييل العواُم أنيه  فضَل فيه أصال   خاتُم النبييني بمعنى آِخر النبينيي

 اهلذيانات.من آخر ما ذكر ...إىل  (1)"أهل الفهم عند

دا   إذا مل": (4)وغريمها (3)"األشباه"و (2)"اليتيمة"وقد قال يف   يعرف أني حممي

اهـ. النانويت هذا هو الذي  (5)آِخُر األنبياء، فليس بمسلٍم؛ ألنيه من الضورييات

ة"ناظم النيدوة بـ (6)َوَصَفه حممد عّل الكاْنفوري ة املحمديي ن ، فسبحا"حكيم األمي

                                                 

ة: . وها هو٥، 4صـ "حتذير النياس"( 1) ه األصّل باألورديي "وس وعام ےک ایخل ںیم وت روسل اہلل معلص اک اخمت  نصُّ

ونش وہاگ   
َ
ے ۔   : ٓاپ اک زامہن اایبنےئ اسقب ےک زامہن ےک دعبو اور ٓاپ بس ںیم ٓارخ یبن ںیہو رگم الہِ مہف رپ ر

 

معن

وہان ابںی 

ِ زامےن ںیم ابذلات ھچک تلیضف ںیہن" ر
ّ

 

 ۔ّدقتم ای یکخ

لإلمام حممد  :230كتاب ما يكون كفرا  وما ال يكون قـ "يتيمة الدهر يف فتاوى العرص"أي: ( 2)

 (.2/٨2٩ "كشف الظنون")                 . ه64٥عالء الدين الرتمجاين احلنفي، املتوّفي سنة 

الفاضل  للفقيه: ملتقطا   103و 101: صـ6، القاعدة 1الفني يف الفروع،  "األشباه والنظائر" (3)

ين ب زين  ه.٩70وّفي سنةتامل ،املرصي احلنفي "نَجيم ابن"بـ ن إبراهيم املعروفالدي

 .(1/13٥ "كشف الظنون")

ين،  7كتاب السري، الباب  "اهلندية"( انظر: 4)  .2/263يف أحكام املرتدي

 .222: الفوائد، كتاب السري، صـ2الفن  "األشباه" (٥)

األفاضل  وري، أحدفعّل احلنفي النقشبندي الكانالعامل حممد عّل بن عبد العّل بن غوث هو  (6)

ون من شعبان سنة اثنتني ور لثالث خلفولد بكان، ومؤسس ندوة العلامء. املشهورين يف اهلند

أخذ عن  املفتي عنايت أمحد الكاكوروي، ثمي  عىل "املخترصات"ئتني وألف، وقرأ وستني وم

ور، وقرأ عليه فاحلنفي الكوئّل ببلدة كان الزم املفتي لطف اهلل د حسني شاه الكشمريي، ثمي السيي 

اعتزل وسافر  فدرس هبا زمانا ، ثمي ، ويل التدريس بمدرسة فيض عام ة، ثمي سائر الكتب الدرسيي 

= 
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َة إالي  حوَل وال مقلِِّب القلوب واألبصار، وال ار،  قوي ار العزيز الغفي باهلل الواحد القهي

ة املريدة اخلنياس مع اشرتاكهم يف تلك الداهيية الُكربى، مفرتقون فيام  فهؤالء املردي

لُت يف غريما يطاُن غرورا ، وقد فصي  .(1)رسالة بينهم عىل آراء ُيوحي هبا إليهم الشي

ال  عىل احلضة  :وهابية الكّذابيةومنهم ال أتباُع رِشيد أمحد الَكنُْكوِهي، تقول أوي

هلوي  مدية، تبعا  لشيخ طائفتِه إسامعيل الدي ، (2)بإمكان الكذب -عليه ما عليه-الصَّ

يته  بوح عن عيب كذٍب "وقد رديدُت عليه هذياَنه يف كتاٍب مستقلٍّ سمي سبحان السُّ

                                                 

= 

ث، والزم وري املحدي فالسهارن وأخذ احلديث عن الشيخ أمحد عّل احلنفي ،ورفإىل سهارن

س ندوة العلامء وهو الذي أسي  ور.فدروسه سنة كاملة، وملا حصلت اإلجازة منه رجع إىل كان

س أعضاء الندوة مدرسة عظيمة بمدينة لكهنؤ سنة وأسي  ،سنة إحدى عرشة وثالثمئة وألف

له مؤلفات كثرية، من أحسنها: . اشتهرت بدار العلوم سبع عرشة وثالثمئة وألف، وهي التي

إرشاد "لقاديانية، وا عىل يف الردي  "فيصلة آسامين"و ،عىل املسيحية يف الردي  "يغام حممديپ"

، وله مقاالت وكتب "الرمحن الكنج مراد آبادي وأقواله وتعاليمه رمحاين يف أحوال موالنا فضل

ئة وألف، ل سنة ست وأربعني وثالثم لثامن خلون من ربيع األوي تويفي  يف االنتصار لندوة العلامء.

 .ملتقطا ( 474-٨/470، 471حرف امليم، ر:  "نزهة اخلواطر")  .ودفن يف زاويته بمونكري

إعالم األعالم بأني هندوستان "و "املقالة املسفرة عن أحكام البدعة املكفرة"انظر مثال :  (1)

باب العقائد "و "داماِن باِغ ُسبحاُن الُسبيوح"و "املبني ختم النيبيني"و "اإلسالم دارُ 

ة"و "والكالم ه بإبائه ختَم النبوي  ."جزاُء اهلل عدوَّ

شيديةالفت"( أي: يف 2)  .12، 11، صـ1كتاب العقائد، اجلزء  "اوى الري
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 (2)يه بصيغِة االلتزام من ُبوسطة، وأتت منه الرجعةُ ، وأرسلُته إليه وعل(1)"مقبوح

بواسطتها منذ إحدى عرشة سنة، وقد أشاُعوا ثالث سننِي: أني اجلواَب ُيكتب، ُكتب، 

استطاُعوا من قياٍم  كان اهللُ ليهدَي كيَد اخلائننِي، فام ُيطبع، ُأرِسل للطبع...، وما

برَص َمن قد عميْت بصريُته  -حانهسب- كانوا منترصين، واآلن إذ قد أعمى اهللُ وما

 من حتت الرتاب؟!. (3)من قبل، فأنيى ُيرجى اجلواب، وهل جياِدل مييٌت 

ح يف فتوى له  الل، حتيى رصي قد رأيُتها بخطِّه -ثمي متادى به احلال يف الظلم والضي

ها (4)"بنبئ"وخامتِه بَعيني، وقد طبعْت مرارا  يف  ب ا": -وغرِيها مع ردي هللَ أني َمن يكذي

ح: أنيه  تنسبوه إىل  قد كذب وصدرْت منه هذه العظيمُة، فال تعاىل بالفعل ويرصِّ

                                                 

جييَب أحٌد من  يستطع أن ( وقد ردي فيه بالتفصيل عىل َمن قال بإمكان الكذب هلل تعاىل، فلم1)

يوبندية عن هذا الردي القوي، وأثَبَت فيه اإلماُم أني اهللَ  ٌه عن كلي عيٍب،  الوهابية الدي منزَّ

 .وب، فُمحاٌل له والكذُب أيضا  عيٌب من العي

ه من املرَسل إليه ( أي: الربيد2)  .وردُّ

من كرامات املصنِّف، قاله يف حياة الَكنُْكوِهي، ثمي أمات اهلُل  -بحمد اهلل تعاىل-( هذا 3)

ح غفر      يقدره أن حيري جوابا  اهـ.  الَكنَْكوِهي، ومل  له(. )مصحي

ة وغريها: 4)  ."ممبائي"( يقال يف زماننا باألورديي
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ة قد قالوا بِقيلِه، وإنيام  فسٍق، فضال  عن ضالٍل، فضال  عن كفٍر؛ فإني كثريا  من األئمي

 .(1)"قصارى أمره أنيه خمطٌئ يف تأويلِه

                                                 

انظر: صورة ألصل الفتوى اخلطيية لرشيد أمحد الَكنْكوِهي مع ختِمه  .1قـ "الفتوى اخلطيية"( 1)

، يف جواز نسبِة وقوِع الكذِب إىل اهلل تعاىل، وهي موجودٌة بإحدى املكاتب ه(130٨)كتبه 

 اهلند. "ُمرادآباد"اإلسالميية بـ

 
= 
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= 
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ذيب باإلمكان...! كيف جرت اهلل...! انظر إىل َوخامِة عواِقِب التك إلَه إالي  فال

ِذْيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل﴾ إىل التكذيب بالفعل...! ، [3٨]األحزاب:  ﴿ُسنََّة اهللِ يِف الَّ

هم اهللُ وأعَمى أبصاَرهم، وال َة إالي  حوَل وال أولئك الذين أصمَّ  باهلل العّلي العظيم. قوي

يطانية: يطانيية  ومنهم الوهابية الشَّ وافض، كانوا أتباَع ُهم كالِفرقة الشَّ من الري

الطاق، وهؤالء أتباُع شيطاِن اآلفاق، إبليس اللعني، وُهم أيضا  أذناُب ذلك  (1)شيطانِ 

ح يف كتابِه  ب الَكنَْكوِهي، فإنيه رصي  وما ِهي واهلل! إالي - "ني القاطعةالرباه"املكذِّ

اهلل  لام  من رسولِ بـ:أني شيَخهم إبليس أوَسُع عِ  -يوَصل ملا أمر اهللُ به أن القاطعة

ه الشنيع بلفظه الفظيع صـ إني "، "...إلخ اطیشن وكلم اوملت وک": (2)47، وهذا نصُّ

، وأيُّ نصٍّ قطعيٍّ يف سعِة  يطان ومَلِك املوت بالنصي هذه السعَة يف الِعلم ثبتْت للشي

، وكتب قبَله: "...؟ حتىي تردَّ به النيصوَص مجيعا  ويثبت رشكاهلل  علِم رسولِ 

َك ليس فيه حبيُة خردٍل من إيامن"  .(3)"أني هذا الرشي

                                                 

يطانية، كأن يكوَن يف1) ياطني مؤمن الطاق،  ( هو كبري الِفرقة الشي يه الشي طاق جامع الكوفة، فتسمي

ادق  ه اإلماُم جعفر الصي حه غفر             اهـ.  ،شيطاَن الطاق وسامي  .له( )مصحي

ا يف نسخة 2) ه ٥٥التي بني لدينا صـ "الرباهني القاطعة"( هكذا يف نسخة اإلمام، أمي . وها هو نصُّ

ي طاۂن وكلم اوملت وک"الكامل باألوردية: 

 

ي  وتعس صن ےس اثتب وہیئو رخفِ اعمل یک وتعسِ ملع یک وکیسن صنِ یعطق  ش

د رکےک اکی رشک اثتب رکیک ۔ ؟!
َ
 ۔"۔    سج ےس امتم وصنص وک ر

ه باألوردية:٥٥صـ "الرباهني القاطعة"( 3)  ۔"رشک ںیہن وت اامین اک وکن اس ہصح ۔ ؟!" . وها هو نصُّ
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 صىلي اهلل تعاىل عليه وعليهم-املرَسلني!  للمؤمنني بسييد للمسلمني...! يا فيا

عي علوَّ الكعِب يف -أمجعني وسليم العلوم واإلتقان، وسعَة الباع  انظروا إىل هذا الذي يدي

دا  يف اإليامن والِعرفان، وُيدعى يف أذنابِه بالقُ  مان، كيف يسبُّ حممي طب وغوِث الزي

مأل فِيه، ويؤمن بسعِة علِم شيِخه إبليس...! ويقول ملن عليمه اهللُ  اهلل  رسوَل 

 وعَرَفه، وعِلم  مل ما
ٍ
، الذي جتىلي له كلُّ يشء يكن يعلم، وكان فضُل اهللِ عليه عظيام 

اموات واألرض، وعلِم ما ما لني  املرشق واملغرب، وعلِم بني يف السي ِعلَم األوي

أيُّ نصٍّ يف سعِة "أنيه:  (1)واآلِخرين، كام نصي عىل كلي ذلك األحاديُث الكثرية

ٍد "علِمه ؟ وقد قال يف ...؟ فهل ليس هذا إيامنا  بعلِم إبليس، وكفرا  بعلِم حممي

ياض" م (2)"نسيم الرِّ ، فقد عاَبه ونقصه )فهو َمن قال: فالٌن أعَلم منه ": (3)كام تقدي

                                                 

ِذي َيْبَدُأ لق، باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل: اخل كتاب بدء "البخاري صحيح"انظر:  (1) ﴿َوُهَو الَّ

بن اعيسى، عن رقبة، عن قيس  ،٥32، صـ31٩2 ، ر:اخْلَْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه﴾

، مقاما    قام فينا النبيي »يقول:  مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: سمعت عمر 

أهل اجلنة منازهلم، وأهل النار منازهلم، حفظ ذلك من  ى دخلفأخربنا عن بدء اخللق، حتي 

أبواب تفسري القرآن، باب ومن سورة ص،  "الرتمذيسنن ". و«حفظه، ونسيه من نسيه

 .73٥، 734، صـ323٥، 3234، 3233 ر:

ين أمحد بن حممد املرصي، الدي  : لشهاب"فاء للقايض عياضيف رشح الشي نسيم الرياض " (2)

 (.٥/133 "هدية العارفني"و .4/432 "إيضاح املكنون").    ه106٩نة اخلَفاجي املتوّفي س

ات، صـ 2الباب : "املعتمد املستند"مع  "املعتقد املنتقد"انظر:  (3)  .2٨3يف النبوي
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( من غريسا ، واحلكُم فيه حكُم السابي ، وهذا كلُّه  َفرٍق )ال بٌّ نستثني منه صورة 

حابة   .")(1)إمجاٌع من لُدن الصي

انظروا إىل آثاِر ختِم اهللِ تعاىل...! كيف يصري البصرُي أعمى...!  ثّم أقول:

اء وكيف خيتار عىل اهلُدى الَعمي...! يؤمن بعلِم األرض املحيط إلبليس...! وإذا ج

ٍد رسولِ  ُك إثباُت رشيٍك هلل"هذا رشكٌ "، قال: اهلل  ِذكُر حممي تعاىل،  ، وإنيام الرشي

فاليشُء إذا كان إثباُته ألحٍد من املخلوِقني رشكا ، كان رشكا  قطعا  لكلي اخلالئق؛ إذ 

يصحي أن يكون أحٌد رشيكا  هلل تعاىل، فانظروا...! كيف آَمن بأني إبليس رشيٌك له  ال

ٍد -هسبحان- كُة منتفيٌة عن حممي ، ثمي انظروا إىل غشاوِة غضِب اهلل تعاىل ، وإنيام الرشي

ٍد  ، وال عىل برِصه...! يطالِب يف علِم حممي يرىض به حتيى يكوَن قطعييا ،  بالنصي

ك يف هذا البيان نفِسه عىل صـفإذا جاء عىل سلِب علِمه  بستيِة أسُطٍر قبل  46، متسي

ين، وُينِسبه كذبا  إىل َمن مل حديٍث باطٍل الهذا الكفر املهني، ب يرِوه، بل  أصَل له يف الدِّ

ه بالردي املبني، حيث يقول:   أنيه قال: عن النيبي   (2)احلقي  روى الشيُخ عبد"ردي

 

                                                 

صه أوسبيه، الباب  4القسم  "النسيم"( 1)  هو يف بيان ما 1يف ترصيف وجوِه األحكام فيَمن تنقي

 ف.ملتقطا  بترصي 147، 6/146...إلخ، 

ين بن سعد احلقي بن سيف ( الشيخ عبد2) ث احلنفي املتلخص  اهلل أبو الدي حممد الدهلوي املحدي

ي"ـب  "خيار يف أرسار األبرارأخبار األ"تصانيفه مئة جمليد، منها: ه. 10٥2، املتوّفي سنة "حقي

يف  "تكميل اإليامن وتقوية اإليقان"عريب وفاريس، و "أشعة الليمعات يف رشح املشكاة"و

اب القلوب إىل ديار املحبوب"العقائد بالفارسية، و رة، و "جذي ديوان "يف أحوال املدينة املنوي

= 
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 اهـ. (1)«هذا اجلدار أعلُم ما وراءَ  ال»

ه-مع أني الشيَخ  س اهلل تعاىل رسَّ هكذا:  (2)"مدارج النيبوة"إنيام قال يف  -َقدي

وايات: أن قال رسوُل " إنيام أنا عبٌد، »: اهلل  ُيشكل هاهنا بأن جاء يف بعض الري

 هذا اجلدار ال
ِ
تصحي به  أصَل له، ومل وجواُبه: أني هذا القوَل ال «أعلُم ما وراء

وايةُ   اهـ. (3)الري

اَل فانظروا...! كيف حيتجي بـ  ٰكٰرى﴾ْنُتْم ُس أَ ﴿وَ ويرتك  َة﴾﴿اَل َتْقَرُبوا الصَّ

 

                                                 

= 

زبدة األرسار يف مناقب غوث "و "زبدة اآلثار يف أخبار قطب األخيار"بالفارسية، و "شعره

ما "و "فتح املنيان يف مذهب النعامن"و "الرصاط املستقيم"و "رشح سفر السعادة"و "األبرار

ام السنةثب  للجيّل. "مفتاح الغيب يف رشح فتوح الغيب"و "مطلع األنوار"و "ت بالسنية يف أيي

 (.٥/410 "هدية العارفني")   

ه باألوردية: ٥٥صـ "الرباهني القاطعة"( انظر: 1) وار ". وها هو نصُّ    : ھجم وک دي 
ي

 رکےت ہ

م

 
 دبع اقحل رواي

 

 

 

ش

 
 
ي

 

ے اک یھب ملع ن
ھ
 

چ
پ ي 

 ۔"ےک 

ين بن الدي  بن سيف احلقي  عبد يخشل: لنيبي يف سرية ال "نيبوة ومراتب الفتوةمدارج ال" (2)

 ه.10٥2 سنة املتوّفي  ،ث احلنفيحممد الدهلوي املحدِّ  اهلل أيب سعد

 (.٥/410 "هدية العارفني"و .٥/223 ،320 حرف العني املهملة، ر: "نزهة اخلواطر")

ة"( 3) ه األصّل بالفارسية: 7صـ ،1، اجلزء 1، الباب 1القسم  "مدارج النبوي  اج ". وها هو نصُّ

 

اي 

ااکشل یم ٓاردن   در ےضعب رواایت ٓادمہ اتس   تفگ ٓارضحنت یلص اہلل اعتیل ہیلع وملس    نم  دنبہ ام یمن دامن ٓاہچن در سپ اںی 

 ۔"دویار اتس وجاشب ٓاتسن   اںی نخس اےلص دنارد ورواتی دباں حیحص ہن دشہ اتس
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اهـ،  (2)"أصَل له ال": (1)حجر العسقالين ، وكذلك قال اإلماُم ابن[43]النسآء: 

ي وقال اإلمام ابن  اهـ. (5)"يعرف له سندٌ  مل": (4)"أفضل الُقرى"يف  (3)حجر املكي

                                                 

ين  الفضل شهاب حممد بن حممد بن عّل بن حجر الكناين احلافظ أبو ( أمحد بن عّل بن1) الدي

اإلصابة يف "من مصنيفاته: ه.  ٨٥2وتويفي سنة ه 773افعي، ُولد سنة العسقالين ثمي املرصي الشي 

حابة الدراية "و "يب التهذيبذُت"و "تقريب التهذيب"و "أنباء الغمر يف أبناء العمر"و "متييز الصي

رر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة"و "يث اهلدايةيف منتخب أحاد فتح الباري رشح صحيح "و "الدُّ

د يف الذبي عن املسند لإلمام أمحد"و "البخاري ميزان "يف اختصار  "لسان امليزان"و "القول املسدي

يف  "نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر"و "نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار"و "االعتدال

مة فتح الباري"له، و "نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر"ل احلديث، وأصو  "هدي الساري ملقدي

 (.10٨، ٥/107 "هدية العارفني")                   له وغري ذلك. "صحيح البخاري"يف رشح 

 حجر العسقالين. نقال  عن اإلمام ابن ،367، صـ٩34 حرف امليم، حتت ر: "املقاصد احلسنة"( انظر: 2)

 وتويفي  ٨٩٩لد سنة وُ  ،ي الشافعيين املكي مي شهاب الدي تأمحد بن حممد بن حممد بن عّل بن حجر اهلي( هو 3)

اجلوهر "و "حتفة املحتاج يف رشح املنهاج"و "اإلعالم بقواطع اإلسالم" :من تصانيفه .ه٩74سنة 

 "م أيب حنيفة النعامناخلريات احلسان يف مناقب اإلما"و "م بي املكري م يف زيارة قرب النياملنظَّ 

 "ةفتاوى احلديثيي "و "فض والزندقةالصواعق املحرقة عىل أهل الري "و "الزواجر يف معرفة الكبائر"و

املنح "و ،ويللنوَ  "األربعني"يف رشح  "فتح املبني"و "ةله رشح املشكافتح الإل"و "ةفتاوى الفقهيي "و

 .(122، ٥/121 "هدية العارفني")          .لغري ذلك من احلوايش والرسائو "ةية يف رشح اهلمزيي املكي 

ي املتوّفي سنة يتللشيخ أمحد بن حجر اهل "أفضل الُقرى رشح أمي القرى" (4)  .ه٩74مي املكي

 .(122، ٥/121، "هدية العارفني". و311، 2/310 "كشف الظنون")

 .273صـ "أفضُل الُقرى"( ٥)
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، وتنقيِص -سبحانه-وقد عرضُت قوَليه هَذين، أعني ما اقرتف من تكذيب اهلل 

كان شيُخنا  ما" وقال:تالمذتِه ومريِديه، فعاَرضني عىل بعض  اهلل  علِم رسولِ 

ه بأمثال هذا الكفر ، فأريتُه الكتاب، وكشفُت عن كفِره احلجاب، فأجاءه "ليتفوي

ليس هذا الكتاُب لشيِخي، إنيام هو لتلميِذه خليل أمحد ": -قالإىل أن -االضطراب 

ه كتابا  مستطا فقلُت:، "األَنبِهتِي ظ عليه، وسامي با ، وتأليفا  نفيسا ، ودعا اهللَ هو قد قري

ِفه، وفسحِة " وقال:يتقبيَله،  تعاىل أن إني هذا الكتاَب دليٌل واضٌح عىل سعِة نوِر علِم مؤلِّ

 حتريِره
ِ
ينظر فيه مستوِعبا ، إنيام  لعليه مل" فقال:اهـ،  (1)"ذكاِئه وفهِمه، وُحسِن تقريِره وهباء

قة، واعتمد عىل عل ح يف هذا كالي  قلُت:، "م تلميِذهنظر بعَض مواضع متفري ! بل قد رصي

لِه إىل آخِره"التقريِظ أنيه:  ! بل كالي  قلُت:، "ينظر فيه نظَر تدبير لعليه مل" قال:، "رآه من أوي

ح فيه أنيه:  إني أحَقَر النياِس رشيد أمحد "، وهذا لفُظه يف التقريظ: "رآه بنظر غائر"رصي

لِه إىل آِخره بإمعاِن  "الرباهني القاطعة"تطاب الَكنَْكوِهي طاَلع هذا الكتاَب املس من أوي

 هيدي كيَد املكابرين. اهـ، فبُهِت الذي كاَبر، واهللُ ال (2)"النظر

ذناب الَكنَْكوِهي، يقال له: رجٌل آَخر من أ ومن ُكرباء هؤالء الوهابية الّشيطانية:

ح فيها بأني العلَم الذي تبلغ أربعَة أوراٍق، ورصي  ف عّل التاْنوي، صنَّف ُرَسيلة  الأرش

                                                 

ف. وها هو نصُّ  274صـ "الرباهني"( أي: يف 1)  اقہعط اےنپ فّنصم "ه األصّل باألوردية: بترصي

 

 
ي

ي  رباہ

 واحض ۔ 
ِ
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ر رپ د ر واہبےئ رحتي  ِ ذاکء ومہف ونسحِ رقتي 
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 ۔"یک وتعس ِ ونِرملع اور

ف. وها 274صـ "الرباهني"( أي: يف 2) ه األصّل باألوردية:  بترصي د ادمح وگنگیہ "هو نصُّ  

 

اس ارقح رش

ل ےس ٓارخکت
ّ
 اطتسمب وک او

ِ
ۂےن اس اتکب  ۔" روغر دک 
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حيواٍن  جمنون، بل لكلي  باملغييبات، فإني مثَله حاصٌل لكلي صبٍي وكلي  اهلل  لرسول

سة بعلِم  إن": (7)صـ هبيمة، وهذا لفُظه امللعون وكلي  صحي احلكُم عىل ذات النيبي املقدي

عَض الغيوب أم كلَّها؟ ب ، فاملسؤُل عنه أنيه ماذا أراد هبذا؟ أَ -كام يقول به زيدٌ -املغييبات 

سالة...؟!؛ فإني مثَل هذا العلِم بالغيب  فإن أراد البعَض، فأيُّ خصوصيٍة فيه حلضة الري

أراد  حاصٌل لَزيٍد وَعمرٍو، بل لكلي صبيٍّ وجمنون، بل جلميع احليوانات والَبهائم، وإن

، بحيث ال  هـ.ا (2)"منه فرٌد، فُبطالنه ثابٌت نقال  وعقال   (1)يشذي  الكلَّ

ي بني رسولِ  أقول: وبني  اهلل  فانظر إىل آثار ختِم اهلل تعاىل...! كيف يسوِّ

الذين -كذا وكذا...! وكيف ضلَّ عنه أني علَم َزيٍد وَعمرٍو، وعلَم عظامء هذا املتشييخ 

هم بالغيوب ظنيا ، وإنيام العلُم اليقيني هبا أصالة  ألنبياء اهلل  يكون، إن كان إالي  ال -سامي

 األنبياء  ، وماتعاىل
ِ
تَر إىل  مل غري، أَ  ال حصل به القطُع لغريهم، فإنيام حيصل بإنباء

ُسلِه َمْن  ربِّك كيف يقول: َتبِْي ِمْن رُّ نَّ اهللَ جَيْ
﴿َو َما َكاَن اهللُ لُِيْطلَِعُكْم َعىَل اْلَغْيِب َو ٰلكِ

َش  ُ اعَ ﴿، وقال عزي من قائل: [17٩]آل عمران:  ُء﴾آيَّ  ا  َأَحد  َغْيبِهِ ِب َفاَل ُيْظِهُر َعىل اْلَغيْ مِل

                                                 

ُذْوِذ َوالنُّْدرَ  َشذَّ َيُشذُّ بالضم عىَل ( 1)  ةأئمي  هَذَكرَ  الذي ذاه .القياس بالكرسعىل َوَيِشدُّ  .ةِ الشُّ

ِف  ْ  .]نوري دار اإلفتاء[                     ."العروس تاج" .الرصَّ

ه األصّل باألوردية: 13صـ "اإليامن حفظ"( أي: يف 2) ن ت  اک  ٓاپ یک". وها هو نصُّ
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ُسْولٍ  ِمنْ  اْرَتىٰض  َمنِ  الَّ إِ  * ...اآلية. فانظر كيف ترك القرآن...!  [27، 26اجلن: ] ﴾رَّ

كذلك يطبع اهللُ  (1)ووديع اإليامن...! وأخذ يسأل عن الَفرق بني النيبي واحليوان...!

ٍ خوان!.  عىل قلِب كلِّ متكربي

جيعل الَفرَق   األمَر بني مطلِق العلِم والعلِم املطلق...! وملثمي انظروا كيف حرص

بعلم حرٍف أو حرَفني، وعلوٍم خارجٍة عن العدي واحلدي شيئا ، فانحرص الفضُل عنده يف 

ة، وَوَجَب سلُب الفضيلة عن كلِّ فضٍل أبقى بقية، فوَجَب سلُب فضِل  اإلحاطة التامي

هود، وجرياُن تقريِره خت من دون العلم مطلقا  عن األنبياء  صيٍص بالغيب والشي

اخلبيِث فيه أظَهر من جريانِه يف علم الغيب؛ فإني حصوَل مطلِق العلم ببعض األشياء 

 لكلي إنساٍن وحيواٍن أظَهر من حصوِل بعض علوم الغيب هلم.

ٍد  :ثّم أقول  ، كالي وهو معظٌِّم لربيه  لن ترى أبدا  َمن ينقيص شأَن حممي

ص ربَّه واهلل! إني  صه َمن ينقي  ﴾﴿َوَما َقَدُروا اهللَ َحقَّ َقْدِرهِ : ، كام قال ام ينقي

، فإنيه جيري بَعينه اهلل  جيِر يف علمِ  ، فإني ذلك التقريَر اخلبيَث إن مل[٩1]األنعام: 

ة من دون ُكلفٍة يف قدرتِه  ٌر لقدرتِه العامي
، متعليام  من هذا ، كأن يقول ملِحٌد منكِ

ٍد  اجلاحدِ  ر لعلم حممي
سِة بالقدرِة عىل "أنيه:  املنكِ إن صحَّ احلكُم عىل ذاِت اهلل املقدَّ

م ماذا أراُدوا هبذا؟ أَ -كام يقول به املسلمون-األشياء  بعَض  ، فاملسئول عنهم: أّني

                                                 

ر ارگ اس اک ازتلا"حيث قال:  "املعتَمد"( وأيضا  نقل اإلمام يف 1)
 
ن ت  اہك اجےئو پ

 

ۂ وت اچہي    بس وک اعمل الع م ہن ک 

 ۂن رکان رضور ۔ "
 وہجِ رفق ب 

 
ریبن يم

 

 

اهـ خمترصا ، أي: فينبغي  13صـ "اإليامن حفظ" واجےئ وت یبن وغ

:  أن  النيبي وغريه!. بدي من بيان وجِه الَفرق بني ، فالهذايلتزم  فإن مل ،"عامل الغيب"يقاَل للكلي
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ُلوهية؟!؛ فإني األُ  أراُدوا البعَض، فأيُّ خصوصيٍة فيه حلضة األشياء أم كلَّها؟، فإن

عىل األشياء حاصلٌة لَزيٍد وَعمرٍو، بل لكلي صبيٍّ وجمنون، بل جلميع  لقدرةِ مثَل هذه ا

، بحيث ال احليواناِت والَبهائم، وإن يشذي منه فرٌد، فُبطالنه ثابٌت عقال   أراُدوا الكلَّ

لكان  قدرَة له عىل نفِسه، وإالي  ، وال-تعاىل شأنه-ونقال ؛ فإني من األشياء ذاُته 

يكن إهلا ، فانظر إىل الفجور...! كيف جيري  يكن واجبا ، فلم ا ، فلممقدورا ، فكان ممكن

 بعُضه إىل بعض...! والعياذ باهلل ربي العاملني!.

ون خاِرُجون عن اإلسالم بإمجاع  اٌر مرتدُّ وباجلملة، هؤالء الطوائُف كلُّهم كفي

ازية"املسلمني، وقد قال يف  رر والُغرر"و "البزي ةالفتاوى اخلري"و (1)"الدُّ  (2)"يي

، وغريها من معتَمدات األسفار، يف مثل هؤالء (4)"الدري املختار"و (3)"األّنُر جممع"و

ار:   اهـ. (5)"َمن شكَّ يف كفِره وعذابِه فقد كفر"الكفي

                                                 

ام رشح غُ  رردُ "( 1) : 1/300ظائف، فصل يف اجلزية، كتاب اجلهاد، باب الو "األحكام رراحلكي

 .(2/1٩6، و1/٥71 "كشف الظنون")            .ه٨٨٥توّفي سنة امل ،رسوُخ  مُلنال

ين،  "الفتاوى اخلريية"( 2) ة": 1/171كتاب السري، باب املرتدي ة لنفع الربيي : "الفتاوى اخلرييي

ين بن أمحد بن عّل بن زين خلري ين بن عبد الدي اب األيويب ا الدي مّل الوهي لعليمي الفاروقي الرَّ

ث، فقيه، )ت ، حمدي  .(1/6٩4 "معجم املؤلفني")              ه(.10٨1احلنفي، مفرسي

 .2/4٨2كتاب السري واجلهاد، باب العرش واخلراج، فصل،  "جممع األّنُر"( 3)

 .13/44كتاب اجلهاد، باب املرتد،  "الدري "( 4)

ازية"( ٥) فيام يكون كفرا  من  2سالما  أو كفرا  أو خطأ، الفصل كتاب ألفاظ تكون إ "الفتاوى البزي

مة،  1يكون، النوع  املسلم وما ال ف. 6/322يف املقدي  بترصي
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فا"وقال يف  يف:  "الشِّ ر َمن "الرشي ْر َمن داَن بغري ملية املنكفِّ من  نميسلمل يكفي

ائق"وقال يف  ـ.اه (1)"املِلل، أو وقف فيهم أو شكي  ن ": (3)وغرِيه (2)"البحر الري َمن حسي

، أو كالٌم له معنى صحيٌح، إن كان ذلك كفرا  من  كالَم أهل األهواء، أو قال: معنويٌّ

ن يف فصل الكفر  (٥)"اإلعالم"حجر يف  اهـ. وقال اإلمام ابن (4)"القائل، كفر املحسِّ

تِنا األعالم:  بلفظ الكفِر يكفر، وكلُّ َمن استحسنه أو  َمن تلفيظ"املتيَفق عليه بني أئمي

 اهـ. (6)"ريِض به يكفر

ين أعزُّ ما يؤثر، وإني الكافَر ال ا املاء واملدر...!؛ فإني الدِّ يوقَّر،  فاحلذر احلذر أهيي

ال رشٌّ منتَظر، وإني  وإني الضالَل أهمُّ ما ، وإني الدجي حيَذر، وإني الرشَّ أجَلب للرشي

وا إىل اهلل!، أتباَعه أوَفر وأكَثر ، فِفرُّ اعَة أدَهى وأَمري ، وإني عجائَبه أظَهر وأكرَب، وإني السي

يُل زباه، وال َة إالَّ  حوَل وال فقد بلغ السي باهلل، وإنيام أطنَبنا يف هذا املقام؛ ألني التنبيَه  قوي

                                                 

فا"( 1)  تعاىل يف حكم َمن سبَّ اهلل 3...إلخ، الباب  يف ترصف وجوِه األحكام 4القسم  "الشي

 ف.بترصي  172، صـ2...إلخ، اجلزء  ...إلخ، فصل يف بيان ما هو من املقاالت

ين بن إبراهيم بن حممد الشهري ب ينلزَ : "رشح كنز الدقائق الرائق البحر" (2) ُنَجيم  ابن"ـالدي

 .(2/434 "كشف الظنون")                    .ه٩70ويفي ت ،"املرصي

قات،  "الفتاوى التتارخانية"( انظر: 3) ين، فصل يف املتفري  . ٥/٥31كتاب أحكام املرتدي

ين، كتاب السي  "البحر"( 4)  . ٥/20٩ري، باب أحكام املرتدي

 ه.٩74تويفي سنة ، ميتالبن حجر اهلي: "اإلعالم بقواطع اإلسالم" (٥)

 (.٥/121 "هدية العارفني". و1/1٥6 "كشف الظنون")

 ملتقطا . 60صـ "اإلعالم"( 6)
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الِة  ىل التبجيل ع أكَملِ بعىل هذا أهمي املهام، وحسُبنا اهللُ ونعم الوكيل، وأفضُل الصي

ٍد وآله أمجعني، واحلمُد هلل ربي العاملني  .(1)"املعتَمد املستنَد"، انتهى كالُم "سييدنا حممي

هذا ما أردنا عرَضه عليكم، ورَجونا كلَّ خرٍي وبركٍة لَديكم، أفِيُدونا اجلواب، 

واب،  الُم عىل اهلادي للصي الُة والسي اب، والصي ك الوهي
ولكم جزيُل الثواب، من امللِ

ة يوم اخلميس  21األصحاب، إىل يوِم اجلزاء واحلساب. واآلِل و ه 1323ذي احلجي

، آمني!. مة، زادها اهللُ رشفا  وتكريام  ة املكري  يف مكي

 

 

 

 

 

     

                                                 

ف. 3٩3-37٩صـاخلامتة،  "املعتمد املستند"( 1)  ملتقطا  بترصي
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 "املستند داملعتم  "عىل  اتتقريظ

  مةة املكر  بعض علامء مك   ِمن

ة بـ  املسام 

 (ه1324)
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 1: تقريظ

رام، م الك  ر  حل  الق  امم، والرّ م  اه  ام، العّل ق  م  رب الق  ام، ال  ط  م  البحر الط  من 

 قي النقي األوّ ل إىل اهلل، التّ تبت  قدام، ال  فضال الم برك  األنام، الم 
م
 ،رامالكم  اه، شيخ العلامء

ننه عليه من مم  اهلل  ل  ب  أس- (1)يلالشيخ حمّمد سعيد بابص  اهلل الرام، سّيدنا وموالنا  ببلدم 

 :بمّك  الحمّي  افعي م مفتي الّش  -يلط ذ  أبس  و

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

هم الوجود، ومأل بإرشادم  ةج   ب   الحّمدي م  يع م الّش  المد هلل الذي جعل علامء  

 ملّ  ور  لني س  الرس  ين سّيدم م عن دم بنضاهم  س  ةجود، وحر  والنّ  الدائن   هم الق  وإيضاحم 
 ،هتم

 :بعد دين، أّمالحم ّلني ال  الضم  ضلل   هم الواضح م بأدّلتم  ل  رة عن التعّدي عليه، وأبط  الطه  

ه نبي   الذي عن دينم  الكامل، واجلهبذ   م   العّل حه حّرره ونق   إىل ما فقد نظرت  

 :ه الذي ساّمهيف كتابم  ،ي الشيخ أمحد رضا خان  ي وعزيزم ل، أخم د ويناضم جياهم 

 م أشر بثاء، بل ه  ال   ندق م والز   عم د  البم  أهلم  فيه عىل رؤوسم  الذي رد   "دالستن   دالعتم  "

                                                          

مي الّكي الّشافعي، مفتي الشافعّي  وشيخ العلامء بمّك  الكّرم ، ( 1) يل ال رض  حممد سعيد باب ص 

لد با عام  م السّيد أمحه1245و  يني د ز  ، وتلّقى من علامء السةجد الرام يف عرصه، والز 

يه، أخذ عن الشيخ رمح  اهلل الكريانوي أيضًا، ثّم تصّدر للتدريس د   حلن وختّرج عىل يد 

نّي أمينًا، ثّم توّّل اإلفتاء، تويّف  بالسةجد الرام، وأخذ عنه الشيخ عبد القادر الندييل وغريه، ع 

 ه.1٣٣٠بمّك  الكّرم  سن  

ل ويحد  الاإلمام أمحد رضا ") ي   ملتقطًا وتعريبًا(. 252، 251صـ "لامء مّك  الكّرم وع ث الرب  
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أّلفه من الكتاب  ما سال  خمترص  وبنّي يف هذه الرّ  ،دعانم وم   د  ومفسم  من كّل خبيث  

 لم لهم من أسف  وا بض  يكون  وا أنالذين كاد   ،ةر  ةج  من الف   مجل    الذكور، وبنّي فيها أسامء  

 ر  وشك   !اجلميل هم اجلزاء  هم وفسادم بثم خ   به خيم    فيام بنّي وهتك   كافرين، فةجزاه اهلل ال

 .!الكامل الحّل اجلليل ه من قلوب أهلم ل  ه وأح  سعي  

 :يلالن   ه كامل  الرجتي من رب   ،برقمه ر  قاله بفمه، وأم  

 يل،حمّمد سعيد بن حمّمد بابص  

 ، افعي  بمّك  الحميّ مفتي الّش 

 السلمني. ه ومجيعم يه وإخوانم يه ولشاخيه وحمب  له ولوالد   اهلل  غفر
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 2:تقريظ

ن   أوح  مم
م
 الّقاني ، وأفر   د العلامء

م
د، حامم ب وال  الناصم  يذّباني ، الر   د العظامء

 الطباء واألئّم م  د، شيخم الاجم  اهد، والبارعم الزّ  الورعم  ،دل واألماجم األماثم فخر

الشيخ أمحد يغ والفساد، مانح الفيض والّسداد، موالنا نع الزّ الكّرم ، مابمّك 

 :تعاىل إىل يوم التناد ، حفظه اهلل (1)رداداخلري م   أبو

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

 ،حن  الم  ن أعظمم ي مم داي  التي هم يض واهم ن شاء بالف  ّن عىل م  المد هلل الذي م  

 ب ر  ما خط   عليه باإلصاب  يف كل   ل  وتفض  
نا نبي   أّم م  علامء   ل  جع  ه أند  ، أمح  ح  ن  ه وس  بالم

 
م
ليل، هان والدّ األحكام بإقام  الرب   يف استنباطم  ك   ل  هم ال  ق  ي إرسائيل، ورز  بنم  كأنبياء

                                                          

رداد النفي  (1) الشيخ أمحد بن عبد اهلل بن حممد صالح بن سليامن بن حممد صالح بن حممد مم

س بالسةجد الرام، حاوي الفضائل الالد منها  الّكي. الطيب اإلمام، شيخ الطباء، الدر 

ل والنقول، والبالغ ذرى التحقيق يف الفروع واألصول، م  اجلامع بني العقوالعّل والتالد، 

لد بمّك  الشف  سن   ، ونشأ با، وحفظ القرآن العظيم مع كامل التةجويد، وتلقى ه1259و 

ه عىل والده وغريه من العلامء، ثّم توىّل مشيخ  الطباء عام  ، ومكث  با إىل عام ه129٣علوم 

فن ه1٣٣5شعبان سن   14يوم اإلثنني، تاريخ  ، وانتقل إىل رمح  اهلل بعد ظهره1299 ، ود 

رداد بشعب  النور  .بالعلة بمقربة بيت مم

هرنش الن ")الخترص من كتاب  نظم الدرر يف اختصار نش النور "و، ٣2صـ "ور والز 

 (.ملتقطاً  421-419، صـ2، اجلزء 468، حرف اهمزة، ر: 5الباب  "والزهر
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هم هم إذ صري  د  عانم م   علمًا، وخفض  أ منهم إلقام  الق   ب  لن انتص   ع  ه إذ رف  ر  وأشك  

 ق  عبد  نط   شهادة   ،له شيك  ال  هوحد  اهلل إاّل إله   الأن د  علمًا، وأشه  إني يف الافقم 

 ي  ه يف جم ل  التوحيد، وجع   بخلص م 
نا وموالنا أّن سّيد   د  قد الفريد، وأشه  مان كالعم الز   دم

ه بالتوضيح ل  دى ورمح ، وأرس  ه للعالني نورًا وه  ث  الذي بع   ،هه ورسول  حمّمدًا عبد  

صىّل اهلل تعاىل عليه وعىل آله الصابيح  ،مبسوطًا هذه األّم  يفي  النم  ين  الد   ليكون  

 :بعد أّما ،رردى وعقود الدر ةجوم اه  ه ن  الغرر، وأصحابم 

السّمى  ،له حيّل الشاكل والعاضم الفاضل الذي بتنوير أبصارم  م   العّل ف

ه، فهو معنا ه جوهر  ألفاظم  رر د   ق  ه مساّمه، وطاب  قه اسم  ، قد واف  خان  رضابأمحد

رية، يف الظهم  ق   ف الشم العارم  من خزائن الذخرية، وشمس   ب  قائق النتخ  الدّ  كنز  

: يقول   ه أنن وقف عىل فضلم يف الباطن والظاهر، حيّق لكّل م   العلومم  مشكلتم  كّشاف  

 !رلآلخم  األّول   ك  م تر  ك  

 زمان ً  األخري   كنت   وإنوإِن  
 

 ه األوائلتستطع  بام مل آلت   
 

 بمستنكر   وليس عىل اهللم
 

 يف واحد العامل    جيمع  أن 
 

واجللل ، والساّمة  والتعظيمم  بالقبولم   م ريّ ال   ،سال م خصوصًا بام أبداه يف هذه الرّ 

الكفر  ألهل القامعم  ،البني الق   والرباهني، والقولم  من األدّل م  "دد الستن  العتم  "بـ

 -سال الرّ  يف هذه ي مبسوط   كام هم -دًا ها األقوال معتقم ن قال بذه فإّن م   ؛دينلحم وال  

مي ، هم من الر  الس   ين، مروق  قني من الد  ّلني الارم ة الضاّلني الضم ر  ف  أّنه من الك   شبه    ال

لامء السلمني عامل   كل   ىلد    واجلامع ، الاذل    والسنّ م  اإلسلمم  لا عليه أهل   الؤّيدة   ،من ع 

دى ين بأئّم  اه  تعاىل عن السلمني القتدم والامق ، فةجزاه اهلل   لل م والض   عم د  ألهل البم 
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مان، زال عىل ممّر الزّ  ر، واله يف األّول واآلخم به وبتأليفم  ع  الوافر، ونف   ين اجلزاء  والد  

 ح  رم ب ه، ومابحياتم  الوجود   لوان، ومتّع اهلل الّق نارصًا ألهله ما تعاقب ال   رافعًا لواء  

 ،ِنّ اش عدوٍّ وحاسد   كل   يدم من ك   ،بع الثاِنه، حمفوظًا بالس  وعناياتم  ون اهللمملحوظًا بع  

لني، صىّل اهلل تعاىل عليه وعىل آله وصحبه األنبياء والرس   خاتمم  اجلاهم  عظيمم  بةجاهم 

 .!أمجعني

  :هذنبم  ه، وأسري  رب   رقمه فقري  

 ردادم  اهلل اخلري بن عبد أمحد أبو

 دم العلم والطيب واإلمام بالسةجد الرامخا

   



 58 تقريظات

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

 

 3: تقريظ

ن   مم مم
م
ام الع  الحق   قدام العلامء  قني، وُه 

م
ر، قني، العريف الاهم الدق   ظامء

تن ، اهر، نارص السنّ ، وكارس الفم ر، والقمر الزّ حاب اهامم ر، والس  طريف الباهم والغم 

مة العّل ّز واإلفضال، موالنا العم ي ذوالحقًا، حال سابقًا   سابقًا، وحمط الرّ ي النفيّ مفتم 

 :واجلامل ز  اجللل بتيةجان العم  جه ذو، تو  (1)يخ صالح كاملالّش 

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

ِم العلوم بمصابيح العلامء العارفني، وبني   المد هلل الذي زّين سامء   م  لنا بربكا

م، م  ه عىل ما خّص وع  ر  م، وأشك  ّن به وأنع  ا م  ه عىل مد  البني، أمح   والق   اهداي م  رق  ط  

ور، النر  رم ها عىل منابم شهادًة ترفع قائل   ،لهشيك   الهوحد  اهلل إاّل إله   ال   أن د  وأشه  

                                                          

لد بمّك  الّشف  يف لّرمحن كامل النفي، الدر  ( صالح بن صّديق بن عبد ا1) س بالسةجد الرام، و 

يف  وصىّل به الرتاويح   ،وجّوده "القرآن العظيم"، وبا نشأ وحفظ ه126٣شهر ربيع األّول سن  

ب، فقرأ يف أود واجتهد   يف طلب العلم، فةجد   السةجد الرام، وحفظ بعضًا من التون، ثّم شع  

م ابتداء الطلب  الشيخ عبد القادر خوقري النفي فتفّقه عليه، وقرأ  م   العّل عىل والده، ثّم الز 

ق ابن عابدين، وقرأ عىل السّيد مع حاشيته للمحق   "الدّر الختار"عليه عدة  كتب يف الفقه، منها: 

يني أمحد ىل   وغريها، وأجازه بسائر مروّياته، وقرأ عحلن يف التفسري والديث والعربيّ د   ز 

عاِن والبيان والعروض وغريها وانتفع به، حو وال  السّيد عمر الّشامي البقاعي ثّم الّكي يف النّ

تويّف عام  ،لفتوى، دّرس بالسةجد الراماولا تفّوق يف العلم وبرع تصّدر للتدريس واإلفادة و

هر")الخترص من كتاب               ه.1٣٣2  .(219صـ ،2٣1ر:  "نش النّور والز 



 59 تقريظات

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

 ،هه ورسول  نا وموالنا حمّمدًا عبد  أّن سّيد   د  ةجور، وأشه  والف   يغم الزّ  أهلم  به  وتدفع عنه ش  

 م عليه وعىل آلهم وسل    ، الّلهم فصل  ةج  ح  ال   لنا طريق   ح لنا الةّج ، وأبانالذي أوض  

ين، الد   إىل يومم  ني هم بإحسان  ني، والتابعم حم فلم ين ال  ه الفائزم ين، وأصحابم ني الطاهرم الطّيبم 

  عيونم  ةم الفضائل، وقرّ  حرم ب   م م العّل  ام العاملم سيّ  ال
م
ل، موالنا الشيخ األماثم  العلامء

  حفظه اهلل  ،يوم ل  ي  الرب    أمحد رضا خان   ،مانزّ ال ق برك م الحق  
 
 وأبقاه، ومن كّل سوء

 :بعد وقاه، أّما ومكروه  

ولقد  !وامه عىل الدّ اهلل وبركات   رمح   و -قدامأّّيا اإلمام الم - لم  يكم الّس فعل  

، وقلّ  ، وحّققت  فيام كتبت    د  السلمني قلئم  دت  أعناق  أجبت  فأصبت 
نن، واّدخرت  الم

نه أجرًا ن لد  باك مم نيعًا، وح  صنًا م  هم حم  سن، فأبقاك اهلل ال   األجر   -سبحانه-اهلل  ندع

ك فيهم قال  وم   ،لل الذين سّميت هم كام قلت  الّض  عظياًم ومقامًا رفيعًا، وإّن أئّم   

 جيب عىل كل   ،ينقون من الد  مارم  كّفار   -ما ذكرت   والال  -م فه   ،بالقبول حقيق

دة، هم الكاسم دة، وآرائم هم الفاسم طريقتم  عنهم، وذمر  منهم، والتنفري   تحذير  ال مسلم  

عنهم من األمور الّصائب ، ورحم اهلل  رتم الس   واجب ، وهتك   جملس   هم بكل  وإهانت  

 القائل:

 ب  عن كّل كاذم  رتم الس   ين كشف  من الد  
 

 أتى بالعةجائب دعيٍّ بم  وعن كل   
 

 مت  مؤمنون هد رجال   ولو ال
 

  ع  صوامم  
 جانب اهلل من كل   ينم دم

 

م م الظالون، أولئك ه  ون، أولئك ه  الر م الّض ون، أولئك ه  م الارسم أولئك ه  

 بني شيد   م ماأقواه   ق  ن صد  م وم  ه  ديد، واجعل  ك الّش ل بم بأس  الكافرون، الّلهم أنزم 

ت  وطريد  ي  د  د  إمذ  ه  ن ا ب ع  ل وب  غ  ق  زم ن ا ال  ت  ب  مح  ً  إمن ك  أ نت  ﴿ر  نك  ر  د  ن ل 
ن ا مم ب  ل  ه  ن ا و 
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﴾ اب  ه  و  ه وسّلم وعىل آله وصحبم  نا حمّمد  عىل سّيدم  [، وصىّل اهلل 8]آل عمران: ال 

 ه.1٣24غاي  حمّرم الرام     .تسلياًم كثرياً 

 العلم والعلامء بالسةجد الرام، وأمر برقمه، خادم   قاله بفمه،

 يخ صّديق كامل احلنفي،مة املرحوم الّش عّل ال حمّمد صالح ابن

يه ولشاخيم  مفتي مّك  الكّرم  سابقًا، غفر اهلل   هله ولوالد 

 وم   ،هاد  ّس ه وح  أعداء   ل  وخذ   ،هوأحبابم 
 
 أراده، آمني! ن بسوء
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ن   ق، م شم ق، والفّهام  الدق  م  الحق  العّل مم
م
 هوم، م شق ذكاء العلوم،الف   ق سناء

 :ّز واجلاملبالعم  ، أدامه اهلل (1)صّديق كامل الشيخ عيل بنفضال، موالنا العلوم واأل يذ

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

 ،افعمني بالعلم النّ الكر   ،ين القويم بالعلامء العاملنيالد   المد هلل الذي أعز  

بم  ق  رم هبًا ت  م، وش  ل  ك الظ  ُهاء الوالم الد   ن م بم يف األزمم  ستضاء  اًم ي  هم أنةج  الذين جعلت  

 هوحد   اهلل  إاّل  إله   ال   أن د  م، وأشه  م  وا رم ور  فيح   عم د  يغ والبم غيان والزّ الط   طوائف  

ه ه ورسول  نا حمّمدًا عبد  أّن سّيد   د  حام، وأشه  الزّ ها ليومر  ّدخم أ شهادةً  ،له شيك   ال  

 خاتم  
م
 :وبعد ،رامم وعىل آله وصحبه الكم صىّل اهلل تعاىل عليه وسلّ  ،ظامالعم  األنبياء

                                                          

النبيل  النفي الّكي، العامل التفن ن يف عدة  من العلوم، كامل، الّرمحن بن عبد عيل بن صّديق (1)

ومخسني  -أو أربع- ثلثسن  يف   فّش لد بمّك  الو  النبيه، أحد أجّلء علامء البلد الرام. 

م كثريًا فقرأ عىل والده يف الفقه وغ ،اشتغل بطلب  العلمو ونشأ با، ،ومئت ني وألف ريه، والز 

ون مّك   الشف ، وقرأ د  السّيد العلم  عىل  عليهم يف عدة فنون، وقرأ من علامء اهنود الذين يرم

مه عدة  سنمني، وأجازه إجازًة عاّمً ، وأذن له بالتدريس ،أمحد د حلن فدّرس بالسةجد  ،والز 

يف سن  من السنني النياب   لب ، ووّلوأكثر تدريسه با، وانتفع به الط الرام وبمدرسته،

تويّف بمّك  الكّرم  يف سن  مخس  .الشيخ صالح كامل ووهو أخ   بمحكم  جدة الشعي .

 "نظم الدرر يف اختصار نش الن ور والزهر") .عميقًا، ودفن بالعلة وثلثني وثلثمئ  وألف

 (.481، صـ2، اجلزء 5٣9، حرف العني، ر: 5الباب 
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 اطع، والدّ ةجم الّس هذا الن    عىل طلوعم رِب   اهلل  ر  فأنا أشك  
م
يف هذا  ،اجعالنّ  واء

ون من ل  ها يتناس  افع، وأهل  يل الدّ كالس   ع  د  الذي نرى فيه البم  ،ع الواجعمان الفاجم الز  

هم كام ك  باد، وأهلم العم ل بم بني منهم البلد، ومث   ع، الّلهم أخلم واسم  كّل حدب  

ج كلب هؤالء الوارم  شّك يف كفرم ع، الهم بلقم يار  دم  وعاد، واجعل   أهلكت  ثمود  

اللمع،  ةجم  جاء به هذا النّ بالقبول واإلذعان ما يطان، وحقيق  ار وحزب الّش النّ 

ل م اع، الّش ن كان هم تابم   وم  رقاب  الوهابيّ  ،عالقاطم  والّسيف   هري، لّش يخ الكبري، والع 

  وي، سّلمه اهلل ل  ي  الرب    نا، أمحد رضا خان  دوت  موالنا وق  
م
 ،قنيين الارم الد   وأعانه عىل أعداء

 لم.، وعليكم الّس  نا حمّمد  رم  سّيدم بح  

 صّديق كامل عيل بن
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ن  في ر، الص  ر، وعمدة األواخم ر، بقي  األكابم رب الفاخم اخر، وال  البحر الزّ مم

موالنا ور الطلق، النر  تن، مطرح أشّع م نن، ماحي الفم ل، حامي السر ل، الويف التبت  التوك  

 :، دام باأليد واأليادي(1)آبادير اإللهاحلّق املهاج   الشيخ حمّمد عبد

 الّسلم عليكم ورمح  اهلل وبركاته ومغفرته!

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

    ث  ر  هم و  ل  يع ، وجع  ه لامي  هذه الّش بادم ن عم ن اختار مم ق م  المد هلل الذي وف  

نا عىل سّيدم  والّسلم   والّصلة   !رفيع  عالي    تب   ها من ر  ويا ،كم لم والم ه يف العم أنبيائم 

 يع م مم الّس  فوسم ي النر ه ذوم مجيعه، وعىل آله وأصحابم  فيه مواله الفضل   ع  الذي مج   حمّمد  

 :بعد زهار ترنيمه وترجيعه، أّمافوق األ صاح اهزار   يع ، ماطم ال  

                                                          

 ، عامل بفقهم ي النفي: مفّس  له آبادي، اهندي الكّ حممد، اإلحممد بن يار   شاه   بن الّق  حممد عبد (1)

م يف لد وتعلّ و  ، عرِب ف عىل طريق  ابنبالفلسف  والتصوّ  له اشتغال  ،   وأصولهالنفيّ 

ف فيها رّ   وع  وسكن مكّ ، ، فأقام بالدين  أربع سنواته128٣سن   آباد( باهند، وحّج لهإ)

، ونهع  ويبايم  "دالئل الريات" اهنود كانوا يأخذون منه إجازة   اج  ةجّ ال   نّ أل ؛لالئبشيخ الدّ 

يف شح  "كليل عىل مدارك التنزيلاإل" :له كتب منها ة.فن بالعلّ ود   (ه1٣٣٣)  باوتويّف 

عىل  "حاشي "للغزاّل، و "ينمنهاج العابدم "يف شح  "الكنيرساج الّس "في، وس  الن تفسري 

 (.6/186 "األعلم")              .يف النطق "ملّ شح الس  "
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من التحرير األنيق  ،حوته يف  وماالّش  سال م عىل هذه الرّ  فقد اّطلعت  

صغي إليها بغريها، وهي التي ت   قّر با العينان الها هي التي ت  يق، فرأيت  شم والتقرير الرّ 

القوال  ،مرب الطمطاال   م   العّل ها ها، أصاب صاحب  ري  ها وم  خري   ر  حيث ظه   اآلذان  

ةجد ف وال  الش   ام، ذوق  م  بيب الق  األريب الل   ،اممر البحر اه  كم الن   ،نعامفضال ال  الم 

له أينام  ، كان اهلل رام، موالنا الفّهام  الاج أمحد رضا خان  كي الك  كي الز  قدام الذ  الم 

 د  وزعا، وأرش   ق، أقسطودق   ط  ق، وضب  وحق   ط  فيام بس   ،به يف كّل مكان ف  كان، ولط  

 اجلزاء   فةجزاه اهلل  ،عليه ل  االشتباه إليه، والعو  عند الرجع   يكون  ى، فيةجب أند  وه  

د بأرغ   ،هر الستدامالد   ه طوال  طيلت   اإلنعام، وأطال   ه غاي   عم  عليه نم  غ  التاّم، وأسب  

 ي  دم ن  صم  بحق   ،سامي   فيه وال م  أ  س  ي   ال يش  ع  
ه عليه وعىل آلم  ،ناماأل لني سّيدالرس   دم

 لم.الّس  بم وأطي   اهللم ى صلةم ه الفخام أزك  رام، وصحابتم الكم 

 ه اهادي،رب   بحرمم  ياللتةج الضعيف   حّرره العبد  

 ،آبادياإلله ،موالنا الشيخ حمّمد احلّق بن حمّمد عبد

 ه العميمبفضلم  هام اهلل ل  عام  

 وتّي . صلة   ألفم  ها ألف  صاحبم  سن  من اهةجرة النبوّي  عىل1٣24صفر الظّفر  8
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ن   ها، ماحي البدع م وأهلم  وز الوافقني، حامي السنّ م غيظ النافقني، وف  مم

رم، ال   رم، حافظ كتبم د خطب الك  نشم ن  األوان، م  مان، وحس  ها، زين  الزّ وجهلم 

، أدامهام اهلل (1)خليلد إسامعيل موالنا السيّ بيل، حرضة م  اجلليل، والفّهام  الن  العّل 

 :ّز والتبةجيلبالعم 

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

اجلّبار، التعاّل بصفات  مم النتقم  العزيزم  القّهار، القوي   األحدم  المد هلل الواحدم 

 لل، الذي ليس له ضد  غيان والض  فر والط  الك   أهلم  ه عن قولم واجللل، التنز   الكاملم 

اهلل  نا حمّمد بن عبدالعالني، سّيدم  عىل أفضلم  لم  والّس  لة  الّص  مثال، ثمّ  وال ند   وال

 ي  مل لن استحّب الع  الاذم  ،ديوالر   يعه من الزذ لن تبم لني، النقم خاتم النبّيني والرس  

 :بعد دى، أّماعىل اه  

 ،ؤال، غلم أمحد القادياِنني يف السر رق الواقعم إّن هؤالء الفم  فأقول:

هم يف كفرم  به   ش   عيل وغريهم، الي، وأشفهتم ه كخليل األنبم ن تبع  وم   ،دأمحيدورشم 

                                                          

، تتلمذ عند الشيخ ه(1٣29الرم الّكي )ت  كتبم أمنيإسامعيل بن السّيد خليل  ( السّيد1)

يف، والةجاز من اإلمام أمحد رضا الّق الهاجر إله آبادي، كان من أجّل  علامء الرم الّش عبد

ر سن  خان    د اإلمام أمحد رضا.رة الشيخ الةجد  إىل اهند لزياه 1٣28، وساف 

 (.تعريباً  1٠4صـ "ول  الّكي تاريخ الد  "و .تعريباً  ٣5صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة")
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فإّن  ؛من األحوال هم بحال  ن توّقف يف كفرم بل فيم   ،ن شك  فيم   به   ش   جمال، بل ال بل

عليه قاته الّتف  هو من رضوريّ  ما ر  ين التني، وبعضهم منكم للد   ذ  نابم هم م  بعض  

 اسم ل النّ خيفى عىل أجه   يف اإلسلم، كام ال سم  ر   وال م اسم  ه يبق   السلمني، فلم بني

 والطباع. والقلوب   ره العقول  نكم ه األسامع، وت  متةجّ  وا به يشء  ما أت   فإنّ  ؛من األنام

 ة  ر  ف  الك   رة  ةج  ني، الف  ل  ني الضم أظّن أّن هؤالء الضال   أيضًا: إِّن كنت   أقول ثمّ 

  ل  حص   هم ما ل  ص  ين، إّنام حقني من الد  الارم 
م
 االعتقاد، م   من سوء

م
هم الف   بناه عىل سوء

أّّنم من  :فيه شك   اليقني الذي ال ّل علم   ل  من عبارات العلامء األجماد، واآلن حص  

ين، الد   ر أصل  نكم هم ي  فتةجد بعض   ، حمّمد   ينم دم  ريدون إبطال  ي   ،ةر  ف  عاة الك  د  

هم ي أّنه عيسى، وبعض  هم يّدعم بيني، وبعض  تم النّ رًا لامنكم  ي النبّوة  هم يّدعم وبعض  

هم لعن  - هم يف القيق ، هؤالء الوهابي   د  بل أش   ،م يف الظاهرّن  وأهو   ،هديي أّنه ال  يّدعم 

م سون عىل العوام الذين ه  لبم ي   -ثواهممأواهم وم   ار  النّ  وأخزاهم، وجعل   اهلل 

ن فم   األئّم م  الحم الّص  فم ل  هم من الس  ّن غري  نّ ، وأعون للس  م الّتبم كاألنعام، بأّّنم ه  

 رّ نّ  الغ  ون، وللس  ع  م مبتدم دوّن  
م
يكن هؤالء  شعري! إذا مل ليت  فون، فياكون وخمالم تارم  اء

 هذا العامل   قّيض  تعاىل عىل أناهلل   ! وأمحد  ؟له... ع  ن الّتبم عني فم  مّتبم  ه لنهةجم 

ر"ر ظه  ر، م  ب والفاخم قم النا الكامل، صاحب   ل، والفاضل  العامم  م ترك األّول  لآلخم  "ك 

 -النّان الربر  سّلمه اهلل - خان  رضايخ أمحدالعرص، موالنا الّش  هر، وحيد  الد   فريد  

د له وقد شهم  !كيف ال ،باآليات واألحاديث القاطع  ،احض هم الدّ ةجةجم ح   إلبطالم 

يل يف لو قم  أقول:منهم ذلك، بل  ع  ق  ع لا ويكن بالحّل األرف   بذلك، ولو مل و مّك   عال  

 ،دقاً ًا وصم كان حقّ ل   ،رنهذا الق   د  ه: إّنه جمد  حق  
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 بمستنكر   وليس عىل اهللم
 

 يف واحد العامل    أن جيمع   
 

  خري   فةجزاه اهلل 
م
 !.هنّه وكرمم بم   ضوان  والر   ه الفضل  ح  ن  ه، وم  ين وأهلم عن الد   اجلزاء

 إاّل رق كّلها، وهذا بحسب الظاهر، وند الفم بأرض اه جدت  قد و   واحلاصل:

 ر  ف  الك   طان   م بم ه  
 السلمني، رب   بني كلم م  ق م التفرم  هم بذلك إيقاع  ين، ومراد  الد   أعداء   ةم

 حول   الوكيل، وال ونعم   نا اهلل آالك، وحسب   إاّل  آالء   داك، واله   إاّل دى ليس اه  

نا الباطل  ه، وأرم نا اّتباع  ق  نا الق  حّقًا وارز  أرم  ّلهمّ باهلل العيّل العظيم، ال إاّل  قّوة   وال

 وعىل آله وصحبه وسّلم. نا حمّمد  عىل سّيدم  ه، وصىّل اهلل نا اجتناب  م  هم باطًل وأ  

 ه اجلليل،رب   ه، راجي عفو  ه وكتبه بقلمم قاله بفمم 

 حافظ كتب الرم الّكي، 

 السّيد إسامعيل بن السّيد خليل
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 7: تقريظ

ن  سن، ال   قم والّن، وال ل   امخ، والكرمم الّش  اسخ، والفضلم الرّ  لمم العم  يذمم

 والب  
م
 :يف النشأت ني ظه اهلل ، حفم (1)نيحس   أيبد املرزوقي مة السي  العّل ين، موالنا والز   هاء

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

  ع  المد هلل الذي أطل  
م
 لامتم كانت لظ  فغ ، شمسًا بازم  الوجودم  يف سامء

كها ل  ن س  م      ةج  ةّجً  بالغ ، وحم   ح   الق   إىل طريقم  داي م دامغ ، وللهم  ناسخ ً  لالتم الّض 

ن أفاض اهلل  ،تكون زائغ  وال هقدم   تزّل  ال اًم سابغ ، ومأل ع  ه نم علينا برسالتم  بوجود م 

نات، البي   اآلياتم  ه اهلل الذي آتا نا وموالنا حمّمد  سّيد   غ ،رفان قلوبًا كانت فارم بالعم 

عليه وعىل آله   اهلل  ء من الغيّبات، صىّل اه عىل ما شع  رات، وأطل  الباهم  زاتم والعةجم 

                                                          

العامل األديب ابن عبد الّرمحن بن حمةجوب النفي  "نيأِب حس  "ـ( السّيد حممد الرزوقي الكنّى ب1)

ه مّك  من مرص يف نيف وه(1٣65الّكي )ت ر با، وطلب، قدم والد   سّتني ومئتني وألف وجاو 

ني الكتبي الكبري، وتزّوج با من ابن  ابنهم العامل الفاضل م  السّيد حممد حس  العّل عىل  العلم  

العارف باهلل السّيد أمحد الرزوقي، وكانت والدته بمّك   ،حممد، وأّمها ابن  مفتي الالكي  بمّك 

م مفتي مّك  الشيخ صالح كامل، وقرأ عىل سيّ  الّشف ، واجتهد يف طلب العلم، ال ام الفقه، فلز 

آبادي ثّم اهلل اهندي، وعىل شيخنا اجلليل الشيخ عبد الّق اهندي اإلله الشيخ حافظ عبد

ي لوي استةجازه م  أمحد رضا خان  العّل الّكي، وأجازه إجازًة عاّمً ، ولا قدم مّك  شيخنا   ،الرب  

ّّل نياب  القضاء بالحكم  فأجازه بسائر مروّياته و فاته، وجلس للتدريس بالسةجد الرام، وو  مؤل 

هر")الخترص من كتاب        الشعّي .  (.ملتقطاً  4٠٣، 4٠2، صـ44٧ر:  "نش النّور والز 
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ه رقم ط   ه، ومتهيدم ينم دم  هم يف نرصةم وا نفوس  بقًا، وباع  ونا باإليامن س  وأصحابه الذين سبق  

لقم الفائزون حّقًا، الش  ه، فأولئك ه  ومتكينم  لقًا وخ  ذكر   سنم زون بح  ًا، المي  فون خ 

ه القويم، ديم ه التمّسكني ب  ى، وعىل أتباعم رق  األعامل وي   فم ح  د يف ص  يبقى، وأجر  يتزاي  

هم يف ورم بن   ستضاء  الذين ي   ،األعلم ه العلامء  سّيام ورثت   ه الستقيم، الالكني رصاط  الّس 

  ع  وأطل   واّل األعصار،هم عىل ت  وجود   لم، أدام اهلل  الظم  كم حالم 
م
هم عاّل سعود  ال   يف سامء

 :بعد رى واألمصار، آمني! أّمايف مجيع الق  

العامل  باالجتامع بحرضةم  -كروالشر  وله المد  - تعاىل عيل  ّن اهلل  فقد م  

 هرية، والتآليفم الّش  ي الزايا الغزيرة، والفضائلم الفّهام ، ذم  حرم الب   ربم م ، وال  العّل 

ام يف الرّد عىل سيّ  ه، والوعم ومج   لمم العم  ه، ومفرداتم ين وفروعم د  يف أصول ال ،الكثرية

ه، قدرم  ه وعظيمم كرم بةجميل ذم  سمعت   ني، وقد كنت  ع  الارقم من البتدم  ،لنيالبطم 

ه حمبّت   ه، فوقرت  شكاتم مم  با من نورم  الق   يضء  ه التي ي  فاتم مصن   بعضم  ع م بمطال   وتّشفت  

تعاىل ّن اهلل  فلاّم م   ني أحيانًا،ذن تعشق قبل الع  واأل  ، يب  ي ول  بخاطرم  ي، واستقّرت  بقلبم 

عاّل  مم ل  علم  ع   ستطاع، أبرصت  ي   ال ه مابذا االجتامع، أبرصت  من أوصاف كامالتم 

 كاألّنار، صاحب الذ   تتدّفق منه السائل   ف  عارم م   نار، وبحر  ال  
م
ائع، حامل الرّ  كاء

وّل ائع، الست  الّش  علومم  تقريرم  ه يف حفظم طيل بلسانم رائع، ال  با الذ د  الذي س   العلومم 

نن  -تعاىلبتوفيق اهلل-ظ والفرائض، الحافم  والفقهم  عىل الكلمم  عىل اآلداب والسر

ه ئلالنطق الذي تكتسب منه آل   ساب، بحر  العربّي  والم  والواجبات والفرائض، أستاذ  

يزل ها رائضًا، حرضة موالنا  األصول؛ إذ مل لمم إىل ع الوصولم  ل  سه  أّي اكتساب، م  

يف  ه، وأدام  حيات   أطال اهلل -رضا يخ أمحدوي الّش ل  ي  م  الفاضل الولوي الرب   العّل 
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لني، آمني قاب البطم يف رم  إاّل يغمد  يفًا مسلوالً اله س  قلم   ل  ه، وجع  ين سلمت  ار  الدّ 

 اثر:م النّ اظم اعر النّ الّش  قول   -هلل  ظه احفم -ؤياه عند ر   فتذّكرت   -الّلهم آمني!

 كبان ختربِنم الرر  مسأل    كانت  
 

 الرب ب  أطي   عن أمحد بن سعيد   
 

 ت  سمع! ما ينا فل واهللمالتق   ثمّ 
 

 يمما قد رآى برصم  ن  حس  أ   ناي  ذ  أ   
 

غي  والوطر، وقد ه إىل الب  وحرص عن البلوغ يف وصفم  يٍّ ع   ذانفسم  ورأيت  

اجلليل  هذا التأليفم  برؤي م  -جورله األ   اهلل  ف  ضاع  -الذكور  الفاضل   تفّضل عيل  

 د  ببم  التي كفرت   ،الديث  الضاّل    ق  ر  فيه الفم  ر  الذي ذك   ،يلبم النّ  والتصنيفم 
ها الكّفرة عم

اإليامن،  حفظ   فاع ، طالبًا من اهللمالش   عًا بصاحبم اع ، متشف  الرّض  أكف   البيث ، فرفعت  

 السلمني من رسيان عقائدم  مجيع   حيفظ   صيان، وأنسوق والعم فر والف  يذًا به من الك  مستعم 

 ر  ف  الك  
 خري   فم الؤل   زي حرضة  ّلني، وجي  الضم  ةم

م
ين؛ إذ قام مقامًا تشكره يف يوم الد   اجلزاء

 ب  ذ  لني، بل الك  يف الرّد عىل هؤالء البطم  ،الؤمنني عليه مجيع  
هم فضائحم  ين، وبيان  الفرتم   م

 ه  ر  وت  
ِم ساد، طلن والف  يف غاي  الب   ،م عليه من االعتقادأّن ما ه   شك   هم، والم وقبائحم ا

 ات، ليس ها أدّل   ه  ر  وت   أوهام   قول، بل جمّرد  تصّدقه الن   تتصّوره العقول، وال ال

 عياذ  وال-ع  وى، موقم لله   اّتباع   تأويلت، وإّنام هي حمض   عنهم وال أتدر شبه   وال

﴾، وقد قال تعاىل: يديف الرّ  -تعاىلباهلل ل م  م عم ري  م بمغ  اءه  و  وا أ ه  ين  ظ ل م 
ذم ب ع  ال   ﴿ب لم ات 

اه  ﴿ [،29وم:]الّر  و  ب ع  ه   نم ات 
لر ممم ن  أ ض  م  وا  [، وقال تعاىل: 5٠]القصص: ﴾و  ت بمع  ﴿ف ل  ت 

ل وا ﴾ دم ى أ ن ت ع  بميلم تعاىل:  [، وقال1٣5ساء:]الن   اه  و  ن س  ل ك  ع  ي ضم ى ف  ت بمعم اه  و  ال  ت  ﴿و 

اه ﴾[، وقال تعاىل: 26]ص: اهللم﴾ و  ه  ه  ه 
نم اخت  ذ  إم أ ي ت  م  [، وقال 4٣رقان:]الف   ﴿أ ر 
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ه  ي  تعاىل:  ك  ث  أ و  ت رت   ل ه   ي 
ي هم ل  ل  ع 

مم ل بم إمن ت   ث لم ال ك  م  ث ل ه  ك  اه  ف م  و  ب ع  ه  ات  ث﴾﴿و   ل ه 

طًا﴾[، وقال تعاىل: 1٧6]األعراف: ه  ف ر  ر  ان  أ م  ك  اه  و  و  ب ع  ه  ات   [.28]الكهف: ﴿و 

تعاىل إّن اهلل » :اهلل  أّنه قال: قال رسول   س عن أن   وقد أخرج الطرباِن  

 .(1)«هبدعت   ع  د  ى ي  حتّ  ،بدع    صاحبم  عن كل   التوب    حةجب  

 :اهلل  أّنه قال: قال رسول   ن عّباس اهلل ب عن عبد هماج وأخرج ابن  

 .(2)«هبدعت   ع  د  ى ي  حتّ  ،بدع  صاحبم  عمل   أن يقبل   أبى اهلل »

يقبل  ال» :اهلل  أّنه قال: قال رسول   أيضًا عن حذيف   هماج وأخرج ابن  

جهادًا،  مرًة، والع   ةّجًا، والح   صدقً ، وال صلًة، وال ومًا، والص   لصاحب بدع    اهلل 

 .(٣)«نيةجم من الع   عرة  دالً، خيرج من اإلسلم كام خترج الش  ع   فًا، والرص   وال

                                                          

، ٣/165، 42٠2باب العني، من اسمه عيل، ر: "وسطاأل العةجم"أخرجه الطرباِن يف ( 1)

اهلل  طويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول  يد الض، عن مح  ضمرة أنس بن عيا أِببطريق 

 :« ّبدع    عن صاحب كل   ب التوب   ةج  ح   اهلل  إن». 

، بطريق 19صـ، 5٠، باب اجتناب البدع واجلدل، ر:القّدم  "سننال"ماجه يف  أخرجه ابن  ( 2)

قال  :اس قالاهلل بن عبّ  عن عبد ،الغرية عن أِب ،زيد عن أِب ،اطصور اليّ بش بن من

 .«هبدعت   ى يدع  حتّ  ،بدع    صاحبم  عمل   أن يقبل   أبى اهلل » :اهلل  رسول  

حممد ، بطريق 19صـ، 49، باب اجتناب البدع واجلدل، ر:القّدم  "سننال"ماجه يف  أخرجه ابن( ٣)

اهلل  قال رسول   :عن حذيف  قال ي،يلماهلل بن الد   عن عبد ،عبل  عن إبراهيم بن أِب ،نص  بن حمم 

: «عمرةً  وال ،اً حةجّ وال ،صدق ً وال ،صلةً وال ،صوماً  لصاحب بدع    يقبل اهلل  ال، 

 .«نيةجم من الع   عرة  خيرج من اإلسلم كام خترج الش   ،عدالً وال ،فاً رص  وال ،جهاداً وال
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يهامصحم "وأخرج البخاري ومسلم يف  موسى  بردة بن أِب عن أِب "يح 

ممّن  أنا بريء  »قال:  -موسىأي: أبو-فلاّم أفاق  وفيه: ،حديثًا طويلً  (1)ري األشع  

 الديث.... »(2)اهلل  منه رسول   ئ  برم 

                                                          

يف، الكو ،اإلمام، الفقيه، الثبت، حارث، اهلل بن قيس ري عبدموسى األشع   بن أِبابردة  أبو (1)

عن: أبيه، وعيل،  ثحّد  بكر. عزله بأخيه أِب اج، ثمّ ةجّ الفقيه، وكان قايض الكوف  للح  

عنه:  ثحّد  هريرة، وعدة. اهلل بن سلم، وحذيف ، وأِب وعائش ، وأسامء بنت عميس، وعبد

عبي، بردة، والش   اهلل بن أِب بنوه؛ سعيد، ويوسف، واألمري بلل، وحفيده؛ بريد بن عبد

 قال ابن سعد: كان ثق ، كثري     االجتهاد.وكان من أئمّ  امي، وخلق كثري.ومكحول الّش 

قال أبو عبيد وخليف  وطائف : مات سن  أربع  ، ثق .، تابعّي ةجيل: كويفّ وقال الع   الديث.

 .ملتقطًا( 5٠8، 4/5٠٧بردة،  أبو-621 ر: "سري أعلم النبلء")    . ومئ 

 الصيب ، نهى من اللق عنداجلنائز، باب ما ي  كتاب  "صحيحال"أخرجه البخاري يف ( 2)

 موسى وجعاً  وجع أبو" :قال موسى  بن أِبابردة  أِبطريق ، ب2٠٧صـ ،1296ر:

 : أفاق قال، فلاّم "عليها شيئاً  يرد   يستطع أن ه، فلممن أهلم  حةجر امرأة   ه يفعليه، ورأس   يشفغ  

 .« والشاقّ  والالق م  الق م من الّص  ئ  برم   اهلل رسول   ، إنّ  حمّمد  منه  ممن برئ   ء  يبر ِّن إ»

يود والّدعاء وشّق اجل كتاب اإليامن، باب تريم رضب الدود "صحيحال"ومسلم يف 

موسى  وجع أبو" :موسى قال بردة بن أِب أِب، بطريق 58صـ، 28٧بدعوى اجلاهلي ، ر:

يستطع  فلم ،هن أهلم م امرأة   فصاحت   ،من أهله حةجر امرأة   ه يفورأس   ،عليه يشفغ   وجعاً 

اهلل  رسول   فإنّ  ؛اهلل  منه رسول   مما برئ   ء  يأنا بر» : أفاق قالفلاّم  ،"عليها شيئاً  يرد   أن

   الق  والالق  والشاقّ من الّص  برئ ». 
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:  عمر  البن قال: قلت   (1)عن حييى بن يعمر "هصحيحم "رج مسلم يف وأخ

ون أن عبد أبا يا" ب ل ن ا ناس  يقرأون القرآن  ويزعم 
ر  قم قدر، وأّن الالّرمحن! إّنه قد ظه 

 انتهى. (2)«يآء من  ر  وأّّنم ب   ،منهم أِّن بريء   :همخربم أولئك فأ   إذا لقيت  »، فقال: ف  ن  أ   األمر  

                                                          

ى: ويكنّ ،قرئ، البرصي، قايض مروم ، ال  العّل الفقيه، ، سليامن العدواِن حييى بن يعمر أبو (1)

هريرة،  وعن: عائش ، وأِب .لً مرس   ،ر بن يارسفاري، وعاّم الغم  ذرٍّ  أِب عن:ث حّد  عدي. أبا

اهلل بن  عبد ث عنه:حّد  د الدئيل.األسو   عىل أِب وقرأ القرآن   عمر، وعدة. اس، وابنعبّ  وابن

وكان من  يمي، وحييى بن عقيل، وآخرون.راساِن، وسليامن الت  وقتادة، وعطاء ال   ،بريدة

 يوجد   ف، وذلك قبل أنط الصاحم ن نقّ م   ل  ه كان أوّ قيل: إنّ   .ل  الةجّ لم، ومحأوعي  العم 

 حييى بن اط: تويّف قال خليف  بن خيّ . لسن وفصاح  طويل ، وكان ذا ة  تشكيل الكتاب  بمدّ 

 .ملتقطًا( 568، 4/56٧حييى بن يعمر، -6٧٣ ر: "سري أعلم النبلء". )يعمر قبل التسعني

بريدة،  كهمس، عن ابنبطريق  ،24صـ، 9٣ر:كتاب اإليامن،  "حصحيال"لم يف أخرجه مس( 2)

أنا  هني، فانطلقت  ن قال يف القدر بالبرصة معبد اجل  ل م  يعمر، قال: كان أوّ  بناعن حييى 

من أصحاب  ينا أحداً فقلنا: لو لق   -ينر  أو معتمم -ني محن المريي حاج  يد بن عبد الرّ ومح  

اب اهلل بن عمر بن الطّ  فق لنا عبدهؤالء يف القدر، فو   يقول ، فسألناه عاّم اهلل  رسول

صاحبي  أنّ  عن شامله، فظننت   ر  نا عن يمينه، واآلخ  ه أنا وصاحبي أحد  السةجد، فاكتنفت   داخلً 

رون يقرءون القرآن، ويتقفّ  بلنا ناس  ه قد ظهر قم إنّ  !محنالّر  أبا عبديا : ، فقلت  سيكل الكلم إّل  

 فإذا لقيت  »، قال: نف  أ   األمر   قدر، وأنّ  م يزعمون أن ال، وأّّن -موذكر من شأّن-لم العم 

 لو أنّ »اهلل بن عمر  ، والذي حيلف به عبد«يم برآء منّمنهم، وأّّن   بريء  هم أِّن أولئك فأخربم 

 ح  أ   ألحدهم مثل  
 ....الديث «بالقدر ى يؤمن  منه حتّ  اهلل  ما قبل   ،فأنفقه ذهباً  د 
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ه، ر  ودم   الباطل   ض  ه، وأدح  ر  ه وأظه  ل عن الّق وأّيد  ناض   امرأً  فرحم اهلل 

 ر  ف  ين، وخذالنًا للك  رصًة للد  عىل ذلك ن   امرًأ أعان   م اهلل ورحم 
امرًأ  م اهلل لني، ورحم البطم  ةم

من  ،كور واآلصاليف الب   ،التعال باهلل القادرم  لل، واستعاذ  والّض  د عن أهل الكفرم باع  ت  

 ل  ض  وف   ،هم بم  ممّا ابتله  اِنم اف  الذي ع   هللم المد  "قائًل:  ،تلك البال دم صايم يف م   قوعم الو
ي نم

 بي عن النّ  هريرة  فقد أخرج الرتمذي عن أِب، "تفضيلً  ق  ممّن خل   عىل كثري  

 كثري   ي عىلنم ل  وفض   ،به  ممّا ابتلك  اِنم اف  الذي ع   هللم  المد  "ى مبتىل فقال: أن رم  » قال:

 ي   مل "تفضيلً  ق  ممّن خل  
 ."سنح   حديث  "وقال الرتمذي:  (1)«ه ذلك البلء  ب  صم

تلك  ح  تلك الغواي ، وطر   لرتكم  ،هم من اهلل تعاىل اهداي  ب  امرًأ طل   ورحم اهلل  

م الضّلل ، والتوب   منها باإلعراض عنها، والتوفيق  ألقو   الكّفرة   ع  د  الباطل ، والبم  االعتقاداتم 

تعاىل  يب، وصىّل اهلل نم لت  وإليه أ  ه، عليه توكّ خري   إاّل  خري   ه، والغري   رب   فإّنه تعاىل ال ؛طريق

 .!والمد هلل رّب العالني ،ن اّتبعه واقتفاه، آمنيم   ه وكل  ه وصحبم ه ومصطفاه، وآلم عىل نبي  

 م  د  خ   ه، أحد  ه، وكتبه بقلمم قاله بفمم 
 رام الّكيلم بالسةجد الالعم  طلب م   م

 ني، حس   حمّمد املرزوقي أبو

 عنه، آمني! ا اهلل ف  ع  

                                                          

، ٣4٣2ر: يقول إذا رأى مبتىل،باب ما جاء ما عوات،الدّ  واببأ "امعاجل" أخرجه الرتمذي يف( 1)

هريرة  عن أِب ،عن أبيه ،صالح عن سهيل بن أِب ياهلل بن عمر العمر عبد، بطريق ٧84صـ

 ينم ل  مما ابتلك به وفض   عافاِنم  يالمد هلل الذ" :ن رأى مبتىل فقالم  » :اهلل  قال رسول :قال

 ي   مل "تفضيلً  ق  ل  ممن خ   عىل كثري  
 سن  ح   هذا حديث  " [:عيسى قال أبو]. «به ذلك البلءصم

 ."من هذا الوجه غريب  
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 8: تقريظ

ل، ل، والعامل العامم ل الكامم الفاضم  ،يلم يل، والفخر الع  ف اجل  الّش  يذمن 

 ، أدامه اهلل (1)يدن  باج   بكر   أيب بن يخ عمرالّش يد، موالنا والك   فرم الك   غ أهلم دامم 

 :دواألي بالتأييدم 

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

ه وعىل آلم  ،لنيالرس   عىل سّيدم  والّسلم   لة  المد هلل رّب العالني، والّص 

 :وبعد ،ينإىل يوم الد   يهم بإحسان  ني، وتابعم عن التابعم  ه أمجعني، وريض اهلل وصحبم 

حل  الفّهام ، الشيخ م ، والرّ العّل ل سال  للفاضم عىل هذه الرّ  فقد اّطلعت  

ن ذ   أمحد رضا، فرأيت   ن ون، ومم لر ون مضم لل ضالر يغ والّض فيها من أهل الزّ  كر  أّن م 

ونقون، وين مارم الد   م ي عمه 
ن عليهم م   ط  يسل   أن العظيم   موالي   ، أسأل  يف ط غياّنم

  عىل كل  هم، إّن رِب  ساكن  م   إاّل ترى  وا الصبح  هم، فأ  ر  ع دابم هم، ويقط  ع شوكت  يقم  

                                                          

لد يد اليمني أصًل، الّكي دارًا، و  اهلل باجن  بكر بن عبد عمر بن أِب حفص   ين أبوالد   ( هو رساج1)

ني ه إىل الرم  دم ر بوالالكريم، وساف   ، حفظ القرآن  ه12٧4سن   "حرضموت"الاء بـ يف بلدم 

من العلوم العقول منها والنقول، من أهل الفضل  كًا يف كثري  عالًا مشارم  ني، كان يف  الّش 

س الكتب الديث يدر  كان  ،فسن الظّن، بعيدًا عن التكلر لح واليل إىل المول، ح  والّص 

يف زمن  "افعي ّش مفتي ال"افعي  يف السةجد الرام، وكان عىل منصب والتفسري والفقه الّش 

حرف  "أعلم معةجم الشيوخ") ه.1٣54بمّك  الكّرم  سن   وتويّف  ، الملك  اهاشميّ 

 تعريبًا(. 11٠صـ " ول  الكيّ تاريخ الدّ "و .2٣1، اجلزء الثاِن، صـ1٠٣العني، ر:
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وعىل آله وصحبه أمجعني، والمد هلل  نا وموالنا حمّمد  عىل سيّدم  قدير، وصىّل اهلل  يشء

 .!رّب العالني

 إىل اهلل تعاىل،  قاله الفقري  

 يدن  اج  ب   بكر   عمر بن أيب
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 9: تقريظ

ن   حامم مم
م
  ل لواء

م
ل  ، الفاضم كيّ ل    والف  رشيّ الع   ح األنوارم  ، مطر  الالكيّ  العلامء

 يخ عابدالّش   سابقًا، موالنا قى، مفتي الالكيّ قى والنر التر  يذع، ع التواضم ع، الاشم البارم 

 :ينز   نم بأزي   ، زّينه اهلل (1)ني املالكيحس   بن

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

  ع  الذي أطل   اهلل التعال! المد هللم  فضال، سلم  وعليك أّّيا الم 
م
  يف سامء

م
 العلامء

 ي  ين غ  عن الد   اطع م ها الّس وا بأنوارم رفان، فأزاح  العم  شموس  
هتان، الب  يوم ب ذ  اهم

ه نورًا ماحيًا ل  الغّيبات، وجع   لمم ن اختّصه مواله بعم م   لم عىل أكم   والّسلم   والّصلة  

 كالكذبم  النقائصم    بقواطع اآليات، ونّزهه عن مجيعم التلبيس عن الّل  النيفيّ  ب  غياهم 

د  
ه ه األجماد، وأصحابم إلمجاع اإلهان ، وعىل آلم ّق باستحم ه كافر  ي  خلفم  واليان ، فمعتقم

 :بعد األسياد، أّما

                                                          

يف عليه الّش    با بعد أبيه، ونقمتوّّل إفتاء الالكيّ  ،( عابد بن حسني الالكي فقيه، من أهل مّك 1)

ًل ومنها إىل الليج العرِب متنقّ  ،فأخرجه من مّك ، فساف ر إىل اليمن ،ون لرصاحته يف الوعظع  

فانطلق. ه( 1٣2٣ون )رًا، إىل أن تويّف الّشيف ع  بني إماراته، وعاد إىل مّك  مع الةّجاج متنكّ 

واستمّر  "ال  يف التوّسلرس"لوالده، و "توضيح الناسك"تعليقًا عىل  "اسكهداي  النّ"وأّلف 

 (.٣/242 "األعلم")              ه(.1٣41يف اإلفتاء إىل أن تويّف )
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ميم، الع   ن والش  ت  ي الفم رن ذم يف هذا الق   ،ه القويمينم إلحياء دم  فإّنه لا وّفق اهلل 

ن أراد به خريًا مم   ث  ر  ن و  م 
  لني، سّيد  الرس   سّيدم   م

م
  األعلم، وفخر   العلامء

م
رام، الكم  الفضلء

 ل  العامم  وطر، العامل   ضا يف كل  الر   ري، والعدلم ين، أمحد الّس والد    م اللّ  وسعد  

 ع  فاي ، وقم  الكم  ، فقام يف ذلك بفرضم الوىل أمحد رضا خان   اإلحسان، حرضة   ذو

 رب  بم 
 دم يف أسع   عيل   ّن اهلل راي ، وم  ي الد  وم لني البادي  لذ  البطم  ه القاطع ، ضلل   ينم اهم

 بساح م  ياذم ه، واللّ سعودم  ن بشمسم بالتيمر  ،اعاتالّس  كم ع وأبر  الطوالم  فم األوقات، وأش  

ه الليت أقام فيها رسائلم  ها حاصل  ل  ه التي جع  عىل رسالتم  ه، والوقوفم ودم ه وج  إحسانم 

م غلم أمحد من أهل البال، وه   ادرم الّص  ،للالض   الرباهني، وبنّي فيها أنواع  

 للم الض  من أهل (1)همعيل، وخلف  وأشف ،ل أمحدوخلي ،يد أمحدورشم  ،القادياِن

ن اجتباه م   ذلك قول   عند لهم البني، فذكرت  ض   يل، وسّود با وجه  اجل   فرم والك  

 أمر   يأيت   ىفهم، حتّ ن خال  هم م  يرضر  ال ،اهللم عىل أمرم  قائم ً  هذه األّم    تزال   لن»واله: م  

ها حيث قام ف  مؤل   ى اهلل ز  ى إليه، فةج  م  ن انت  ه وم  آلم  م عليه، وعىلصىّل اهلل وسل   (2)«اهلل

 لل  ض   ع  ب، وقم  ين الغياهم الد   ه عن وجهم موسم بش   ف  الواجب، وكش   بذا األمرم 

                                                          

جاءِن زيد  "يقولون:  "غريه"بمعنى  "خلفه"( شاع  وذاع  اآلن يف الةجاز الّشيف استعامل 1)

ه. اهـ  "وخلف ه  .)مصّححه(أي: وغري 

ن يرم  كتاب العلم، باب "صحيحال"أخرجه البخاري يف ( 2) ين، به خريًا يفّقهه يف الد   د اهلل م 

 عاوي  خطيباً م   سمعت   :محنالّر يد بن عبدقال مح   :ابن شهاب قال، بطريق 1٧، صـ٧1ر:

 واهلل   ام أنا قاسم  ين، وإنّ الد   هه يفيفقّ  به خرياً  ن يرد اهلل م  » :يقول  ي  بالنّ سمعت   :يقول

 .«اهلل أمر   ى يأيت  فهم حتّ ن خال  هم م  يرضر  ال ،عىل أمر اهللم قائم ً     هذه األمّ  ، ولن تزال  يعطم ي  
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 ض   دين عقائد  لني الفسم البطم 
م
اجلزاء، وأبقى السلمني، عن اإلسلم والسلمني خري   عفاء

 سعودم  بدر  
م
ه من الري اء، ووّفقه إىل ما حيّبه ويرضاه، وأنال  رّ لغ  ا يع م الّش  ه منريًا يف سامء

 ما يتمنّاه، آمني الّلهم آمني!. غاي   

 : رميّ يار ال  بالد   العلمم  ه، خادم  ه، وأمر برقمم قاله بفمم 

 ني يخ حس  املرحوم الّش حمّمد عابد بن

  ادة الالكيّ مفتي الّس 
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 1٠: تقريظ

ن  كي، صاحب التصانيف، هني الذ  الذ   ،كيفّي الز  حرير، الص  العامل الن  مم

 :كيور الل  بالنر  ، نّوره اهلل (1)ني املالكيحممد عيل حس   موالناطيف، الل   والطبعم 

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

 محد   القالم  ب  ضاه، إّن أعذ  ه ورم ه وبركات  ورمحت   اهللم سلم   !وعليك أّّيا الفضال

اه، ب  اجت   رسول   مم بأكر   سال   الر   م  ئص واألشباه، الذي خت  قاعن النّ  هم اجللل النز   يذم 

س   ه وسائر  ه  ونز    ه باالّطلعم صات، واختّصهم من بني خملوقاتم والنق ه من الكذبم لم ر 

باإلمجاع من  باد، فقد صار  لق بم أدنى نقص  من العم أن عىل الغّيبات، فم  

                                                          

لد وتعّلم  ،مغرِب األصل ،نحوي ،فقيه ،( حممد عيل بن حسني بن إبراهيم الالكي الّكي1) و 

ّّل إفتاء الالكّي  با سن   ،بمّك  وقام برحلت إىل  ، ودّرس بالسةجد الرام،ه1٣4٠وو 

كتابًا مازال أكثرها  ٣٠ له زهاءه(. 1٣6٧ا، وتويّف بالطائف )واللي ،وسومطرة ،أندونيسي 

الّطلب يف قواعد تدريب "خمطوطًا عند ولده عبد اللطيف الالكي بمّك ، طبع منها: 

يف أصول الفقه، ومن  "فروق القرايف"اخترص به  "ِذيب الفروق"و ،يف النحو "اإلعراب

انتصار االعتصام بمعتمد كّل مذهب من "و " وازل العرصيّ فتاوى النّ"كتبه الخطوط : 

هانّي  يف بيان إفك غلم أمحد وأتباعه القاديانّي "و "مذاهب األئّم  األعلم  ."القواطع الرب 

 (.٣٠6، 6/٣٠5 "األعلم")



 81 تقريظات

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

م، سّيام نبّيك هم وكر  حبم هم وص  م، وآعليهم وسل   االرتداد، الّلهم فصل   أهل

 :بعد والوفاء، أّما دقم الص   ه أهلم ه وأصحابم الصطفى، وآلم 

 باستم  عيل   ّن اهلل فإّنه لا م  
م
 رفان، مم العم  شمسم  نورم  ةجلء

م
 ص   ن سامء

م
 ملتزمم  فاء

 ع  فم  اإلتقان، م ن صار حممود  
ف العارم  دائرةم  ه، وكيف ال وهو مركز  فضلم  آياتم  ه، كّشاف  لم

  كواكبم  ع  طل  اليوم، وم  
م
دين، وعصام الهتدين، وم، عضد الوح  العلوم يف دار الق   سامء

اإليامن، حرضة الوىل  نار  افع م  ين، والرّ دم لحم ّلني ال  الضم  م الرباهني، لسان  القاطع بصارم 

 ع  ، أطل  خان  أمحد رضا
ن حد   بنّي فيها كلم   يقات  ر  ي عىل و  نم يف اهند من  ث  م 

عيل، وأشف ،أمحدورشيد ،القادياِنم غلم أمحدلالت، وه  الّض يذوم 

ن تكل  اجل   والكفرم  للم ي الّض من ذوم  (1)همأمحد، وخلف  وخليل  م يف حق  يل، وإّن منهم م 

ن مم  كلٍّ  كلم   ل  لني، وأّنه قد أبط  ه الرس  بأصفيائم  ن ألق  النقص  العالني، ومنهم م   رب  

 ر  الرباهني، وأم   واضح م  رفيع    بديع    رسال   ب ،ّلنيهؤالء الضم 
هؤالء  ظر يف كلمم  بالنّ ِنم

هم، فإذا هو كام قال ه يف كلمم إطاعً  ألمرم  وم، فنظرت  وم، وماذا يستحّقونه من الل  الق  

حاالً من الكّفار  ء  م أسوبال، بل ه  م يستحّقون الو  هم فه  ب ارتداد  وجم ي   ،اممذلك اه  

ئام، وقام هؤالء الل   ه قول  برسائلم  ل  امم، حيث أبط  هذا اه   ى اهلل  لل، فةجزالّض يذوم 

 ط  س  ف  ى السلمني عن س  ور، وّن  الشر  ميمم يف هذا القرن الع   الكفاي م  بفرضم 
من  ر  صد   ما  م

ه الخلصني، ووّفقه باد  ى به عم جاز   ما ن  ةجور عن اإلسلم والسلمني، أحس  أهل الف  

زال  ياء، واله عىل هؤالء األشقم ه ونرص   د  ه وأي  د  اء، وأسع  ّر الغ   يع م ده إلحياء الّش وسد  

                                                          

 )مصّححه(.                 .هم كام تقّدم. اهـأي: وغري   (1)
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 أواله، والّصلة   عىل ما هللم ه، آمني الّلهم آمني! والمد  طالعًا يف سامء كاملم  ،هإقبالم  بدر  

س   والّسلم    .!ابت  كرهم كم تيّمن بذم  ما ،ه واألصحابرام، وآلم ل الكم عىل خاتم الر 

 :اآلثام الفقري ذو ه، العبد  بقلمم قمه ه، ور  قاله بفمم 

 يخالّش  س بالسةجد الرام، ابنالدر   ،حمّمد عيل املالكي

  رميّ يار ال    سابقًا بالد  ني مفتي الالكيّ حس  

 

 

ف مصن   حرضة   -ّبوححفظه الوىل الس  -المدوح  م   العّل  ل  امتدح الفاضم  ثمّ 

 اء، وهي هذه كام ترى:رّ غ   بقصيدة   -مدالص   د  كان له األح  - "دد الستن  العتم  "

 ها لا زهتسنم ه بح  يّ ت  ما سمت ت  
 

 وتّشفت ت طيب   ت وطاب  وحلّ  
 

  ر  التفاخ   ّي لد   :تقول وأتت  
 يأّننم

 

  ثبتوِنم د   فمّك    البلدم  خري   
 

 هامجيعم  من البلدم  بر  أح  إِن  
 

 اهادي وفت حّقًا دعوة   هللم 
 

 هحسنات   تضاعفت    الطيع  وِبم 
 

 تف  وعم ض   عاّم بمّك    بزيادة   
 

 بكواكب تزّينت   امء  وأنا الّس 
 

 امي اهتدتها الّس بنورم  األنامم  كلر  
 

 من سنا إاّل  بل ما الشمس   ما البدر  
 

 أشقت تلك الكواكب يف الربّي م  
 

 هاجهم و   ب رقع   فلذلك الرضاء  
 

  
م
 أ غرقت ىحتّ  وبكت من الغرباء

 

 هبحبيبم  ِنم فاز الذي قد زار  
 

 ليا ارتقتن به الع  وم   زاتم ي العةجم ذم  
 

 يب قوهابينا أنا مصغ لطم 
 

 ن أقبلتمّك  يف الحاسم  ت  م  إذ ش   
 

بدم   ي أتتها بعدم رى فةجميع  الق   أمر   يإّننم  :ها وقالت  ر  فاخم ي م  ت 
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 همللعالني مجيعم  أنا قبل   
 

 ت  ع  مج    ك  والناسم  ر   الشاعم وِبم  
 

 مز  م  ينا الرام  وز  بارم   بيت  ِبم 
 

 برت حادث    ن كل  فا مم طعم  شم  
 

 فا للطائفني ومروة   الص  وِبم 
 

ّبلتِبم  لقم ال   رب   ويمني      قد ق 
 

 ومستةجار  والقا  الطيم  وِبم 
 

 تف  وعم ه قد ض  حسنات   م ومسةجد   
 

 مئ  (1)ب طي عىل حسناتم  زادت  
 

 واي   أ ّيدتي الرّ ألف  عن اهادم  
 

 للموىل وللـ األرضم  بر نا أح  وأ
 

 روت واة آثار  عند ر   خمتارم  
 

 اهلل لّلـ أرضم   خري  وأتى بأِن  
 

 رواي  أيضًا زهت العظيمم  ـهم  
 

 هامجيعم  رّياتم للن   طلع  أنا م  
 

 لطيب   إذ فاخرت الفاخر   م  فبم  
 

 س  النر  ي لقصدم وأنا التي قصدم 
 حيـ كم

 

 بام قد أّقتت ي حتامً رم قاصدم  
 

 ي واجب  حةج   وأنا عىل السطاعم 
 

 قد ب ّرأت مّرةً  بعمر   عيناً  
 

 ىقد أت   عام   وكفايً  يف كل  
 

ّفرتبساحتم  ت  اوالسيّ    ي قد ك 
 

 ينظر الوىل إىل يوم   يف كل  
 

 ه ابتداًء قد ثبت برمحتم أهيلم  
 

 يني بساحتم ائمم ى النّ حتّ  مر فيع  
 

 وفت ه ومغفرةً فضًل برمحتم  
 

                                                          

ن م  "طي ب "( 1) إىل أّن التسمي   مبنّي   عىل  إشارة ،لصف عدل عن االسم إىل ا "سي دة"عىل زم

لا رّصح العروضّيون أّن كل   "ألف  "بالوقف، وإن كانت مضافً  إىل  "مئ "التوصيف، و

يب "عروض  حملر الوقف كالرضب، ولك أن تقرأ   ، "ءالتا"والوقف عىل  "الياء"بإسكان  "ط 

، فيصري ، "ازدادت  "بمعنى  "زادت  " اإلطلق عىل أن "واو"ومئ  بـ والفاعل مئ   ألف 

ل ن اهـ ت عم  )مصّححه(.                            .العروض  مف 
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 مئ  عشون من م  وبكّل يو
 

 نزلت قد أ  ِبم  لقم وىل ال  م   رمحاتم  
 

 ين لكعب   ني وناظرم للطائفم 
 

 اكعني عليهم قد ق ّسمتوالرّ  
 

 الـ ر  ظه  وم   الكريمم  حيم الو   ط  هب  أنا م  
 

 عت قد ن وّ ِبم  اعاتم والطّ  إيامنم  
 

 يي من اإليامن جاء وأّننم ب  ح  
 

 ي كام الكري  البائث  إذ بدتأنفم  
 

 والبـ رش  الع   وأنا القّدس  الرام  
 

 ي سمتصلح أسامئم  األمني   ـلد   
 

 ناربر  ل  نز  أ   القرآنم   أكثر  ِبم 
 

 أشقت فأرض   ي رسى بدر  ن  مم  
 

 هانفسم  حم يف متدر  لا أطالت  
 

: هم  وقالت   قامت     لتي طوّ طيب  
 

 بأّّنا ي بام جزم األنام  حسبم 
 

 حوتيبها ممّن لطم  قاعم الب   خري   
 

 هاتّشفت بفروعم  وكم األصول  
 

فتفبأمحد آباؤ    ّ  ه قد ش 
 

 رب   ق   وض   لد ر  ال   ياضم  من رم ِبم 
 

 آي  مّجعت ينم الد   ّم بدر   ت  ِبم  
 

 براءة   لةم  أربعون من الّص ِبم 
 

 ثبت وض  ي عىل ح  اهادم   منرب  ِبم  
 

 ِبم  قد أتى كالكريم  أنفي البائث  
 

 ّضلتف غرس   طه بئر   حمراب   
 

 بأّّنا من جنّ    بي  قال النّ 
 

 حلت مبعوث   من خريم  وبتفل    
 

 امن س  م   هةجرةم  أنا طاب   أنا دار  
 

 قّدمت بيت   عن حج    قرب   ِبم  
 

 هاف ذنب  يضاع  ال  اإلساءة  وِبم 
 

 فتوعم ض   فاإلساءة   أّما بمّك    
 

 ني وعرتةاحب  الّص  ي قبور  ن  مم 
 

 رتاألرض منهم نوّ  أمسوا ضياء   
 

 منهام كلٍّ  مقال   لا سمعت  
 

 ه نمتكاًم عدالت  با ح  : اطل  قلت   
 

 دىف واه  وىل العارم م   ربة  ذا خم 
 

 نيا زهتن به الدر م   البلغ م  ربر  
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 اللعند ذا حرم       ذا عفّ 
 

 تفةّجرت منها العلوم   ن   ذا فطم  
 

ح  القاصد    ينالد  فهو سعد   ش  
 

ح  الواكائم بذ     فانةجلت قف  ه ش 
 

 فعـ نا حممود  فخر   عضد اهداي   
 

 أحكمت آي   ه كّشاف  زان   ـل   
 

 هبيان   عاِن الشكلتم أبدى م  
 

 ن ّظمت ه اجلواهر  منطقم  ببديعم  
 

 اإلعةجاز أسـ ه بدالئلم إيضاح  
 

 منه حّقًا أسفرت البلغ م  ـرار   
 

ن هو  قد توّثقنا به ؟قاال: وم 
 

 قوى صفتتّ ن به الوم   : العزيز  قلت   
 

 سرية ين أمحد  الد   ي علومم حميم 
 

 عرت نازل    عدل رضا يف كل   
 

 ضاو رم الدع   أمحد   موىل الفضائلم 
 

ن به ال  ي  الرب    خان     اهتدت لق  يل م 
 

 قىي التر م بالحّكم ذم قاال: وأنع  
 

 أمجعت    ه الربيّ مم ىل تقدر فع   
 

 بـ بن الطّيبم  بن الطّيبم  الطّيب  
 

 ه رقترفعتم  دى آيات  ي اه  ـن ذوم  
 

 ن كشف ذاه م  عامد   فابن العامدم 
 

 ادحضت حةجةجا با حةجج ابن حةّج    
 

 فاجي عندهفام ال   ضاةم قايض الق  
 

 أشقت دون شمس   كبدر   إاّل  
 

 ه قد شوهدتأمىل وذا آياتم   ؟بمثله فهل سمعتم  أمىل العلوم  
 

 كاملم  زال بدر  ال
م
 عز ه بسامء

 

 إذا غوت باد  ي العم ه ّيدز جلل   
 

 ي عىلنا اهادم م ربر  وسل  صىل  
 

 احتمت لق  وم ن به ال   الكاملم  رب   
 

ن جع  توفيقم  ونه وحسنم بحمد اهلل وع  ت مت  ه وآله.يًا لطريقم ه هادم ل  ه، وصىّل اهلل عىل م 

 نيحمّمد عيل بن حس  
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 11: تقريظ

ن  يخ مجال بن حمّمد الّش ين، الز  و اجلاملم  يذالحّصل الرتقي،  ،قيالشاّب الت  مم

 :نيعن كّل ش   ، نّزهه اهلل (1)نيبن حس  

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

له وهاديًا س  ه خامتًا لر  ل  الّق، وجع   دى ودينم ه باه  ل رسول  المد هلل الذي أرس  

ني عن الذاب   ،مه القويينم دم  األنبياء علامء      ث  ر  و   ل  لق، وجع  ال   لكاّف م  الستقيمم  اطم إىل الرّص 

 ي  غ   الق  
ه رام، وأصحابم ه الكم األنام، وآلم  عىل سّيدم  لم  والّس  لة  ب األشقياء، والّص اهم

 :بعد الفخام، أّما

بًا وجم ه م  اهند، فوجدت   ني اآلن يف بلدم ّلني الادثم عىل كلم الضم   قد اّطلعت  فإِن  

غلم أمحد القادياِن،  :-تعاىل اهلل  أخزاهم-م البني، وه   هم للخزيم حقاقم ّدِم واستم لرم 

                                                          

م  الشيخ حسني الالكي، العامل النبيه الفاضل العّل مجال بن حممد األمري ابن مفتي الالكّي  بمّك  الب هّي   (1)

لد بمّك  الّشف  يف سن  النّ ا وأخذ عن مجاع   من أفاضل ، نشأ به1285حوي النةجيب الكامل، و 

م عم   م  ه الشيخ عابد مفتي الالكّي ، وأخذ عنه العقول  أهلها، فةجّد يف الطلب، والز  والنقول، والز 

دّرس  الشيخ عبد الوّهاب البّسي ثّم الّكي الّشافعي، وقرأ عليه يف العقول، ولا برع   م   العّل 

نّي ف عضوبالسةجد الرام، وأفاد وصنّف، وتوظّ  أيضًا رئيسًا بمحكم   ًا بدائرة جملس العارف، ثّم ع 

 م .الكرّ بمّك ه 1٣49تويّف عام  ،يف حسني بن عيلالتعزيرات الشعّي  من طرف أمري مّك  الّش 

هر")الخترص من كتاب         (.ملتقطاً 16٣صـ ، 152ر:  "نش الّنور والز 
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 فرم والك   للم الض   يمن ذوم  (1)همعيل، وخليل أمحد وخلف   فوأش ،يد أمحدورشم 

، عن اإلسلم اإلحسان، الوىل أمحد رضا خان   يذم  حرضة   يل، فةجزى اهلل اجل  

ة سال  الساّم ّد عليهم بالرّ ور   ،الكفاي  بفرضم  اجلزاء، حيث قام   والسلمني أحسن  

وبّلغه من الري  ،رضاهه وي  بر ّراء، ووّفقه لا حي  يع  الغ  ذاّبًا عن الّش  ،"دالستن   دالعتم  "بـ

 م.ه وسل  وعىل آله وصحبم  نا حمّمد  عىل سّيدم   اهلل يتمنّاه، آمني الّلهم آمني! وصىّل  ما

 ه، ه، وأمر برقمم قاله بفمم 

 :رمّي يار ال  سني بالد  الدر   أحد  

 ة سابقا  ني مفتي املالكيّ يخ حس  يد املرحوم الّش ل حف  حممد مجا

 

                                                          

 )مصّححه(.                أي: وغريهم، كام مّر اهـ.  (1)
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 12: تقريظ

ن   ، العقليّ  نونم  ، وفائز الف  هوم، حائز العلوم النقليّ ع الف  ع العلوم، ونابم جامم مم

 ،(1)انهّ يخ أسعد بن أمحد الد  موالنا الّش مان، ع، نادرة الزّ ع التواضم الاشم  ،ني الل  اهنّي 

 :يف، دام بالفيض والتشيفس بالرم الّش الدر  

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

  م نّ بأسم  النيفيّ    الّل    دى األّيام، وأّيد  عىل م   الحّمدّي    يع   د الّش محدًا لن أبّ 

  أقلمم 
م
 ي عزائم  ذوم  وأنصاراً  اةً مح   ،من األعصار ها يف كّل عرص   ض  األعلم، وقي   العلامء

ِ  وأخطار، حيم   ها، ون حمةجت  ح  ض  و  ها، وي  رون حةّجت  رر قم ها، وي  ون صولت  ا ويقور ون حوز

                                                          

لد بمّك  الّشف  سن  العّل ( الشيخ أسعد بن 1) ، ه128٠م  أمحد بن أسعد الدّهان، النفي الّكي، و 

بالسةجد  ، وحفظ القرآن الةجيد مع كامل التةجويد، وصىّل به الرتاويح  ه(1٣٣8ونشأ با )ت

الشايخ العمظام علامء الرام مرارًا وتكرارًا، وجّد واشتهر يف طلب العلوم، فقرأ عىل مجل  من 

م  عبد الميد العّل م  اجلليل الشيخ رمح  اهلل الكريانوي اهندي، والعّل البلد الرام، منهم: 

واِن، وحرضة نور حممد البمشاوري النفي، وقرأ عىل إسامعيل نّواب يف النطق الداغستاِن الّش 

مّك  الّشف   ري، ووّظفه أمري  والتصّوف وغريُها، وأخذ عنه خلق  كثري  وانتفع به مجع  غف

الّشعّي ، وجعله شيخًا عىل أهل  ساعد القائم مقامي  يف فصل القضاياني بن عيل م  الشيف حس  

، وعرض عليه مّرًة نياب   "جملس التعزيرات الشعّي "مدرس  السليامنّي ، وصرّيه عضوًا بـ

جملس تدقيقات أمور "يسًا عىل هيئ  ه رئالقضاء بالحكم  الشعّي  فاعتذر ومل يقبلها، وأقام  

هر")الخترص من كتاب   بالبلد األمني. "الطّوفني  ملتقطًا(. 129صـ ،1٠6ر:  "نش النّور والز 



 89 تقريظات

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

 مر، والّصلة  األ   حتّى يتم   ،هرالق   رص، وحيصل للعدو  يتةجّدد الن   وهكذا يف كّل عرص  

 لردعم  ،من األغامد ةججم ال   يوفم س   بتةجريدم  ر  هاد، وأم  اجلم  سنّ    ن  ن س  عىل م   والّسلم  

ةجوم، ن   زب اهللمم لم ساد، وعىل آله وأصحابه الذين ه  والف   غيم ناد، والب  والعم  فرم الك   أهلم 

 :وبعد ،جوم ر  الارسم  يطانم الّش  ولزبم 

 مان، ونتيةج   الزّ  فها نادرة  اجلليل  التي أل   سال م عىل هذه الرّ  فقد اّطلعت  

نه الذي ترك بتبيا عىل األوائل، والفّهام    ر  به اآلواخم  الذي افتخرت   م   العّل األوان، 

ن مم  مّكن اهلل -ي وم ل  ي  الرب    خان  يخ أمحد رضاي، الّش دم ن  ي وس  قل، سّيدم اب (1)حبانس  

ا حم  -هه أعلم  ز  ام عم عىل ه   ه، ونش   سام  يه ح  قاب أعادم رم   ِ دًا عىل صنًا مشيّ فوجد

ن مم  ّيا واليد   من بني ها الباطل  يأتيم  التي ال األدّل م  ّراء، رفعت عىل دعائمم الغ   يع م الّش 

ّيالحم ال   به  تنهض ش   ها، واللفم خ   ها، سّلت وفم من خ   فإّّنا متواري    ؛دين للقيام لد 

لني، ها شياطني  البطم هبم بش   مت  القطعّي  عىل عقائد الكافرين، ور   ةججم ال   صوارم  

 ،العقول أربابم  هم بنيفضيحت   السلول، وأشهرت   يفم بذلك الس   م  ه  ام  ه   خفضت  

هم هم، هار ارتداد  يف رابع  الن   مسم الّش  ى ظهر ظهور  حتّ  م اهلل  فأصم  ن ه  أولئك الذين لع 

هم هم يف  يم، أولئك الذينين القوم م من الد  وه انسله  ، وتّقق بام اعتقد  وأعمى أبصار 

 عذاب  عظيم!
زي، وهم يف اآلخرةم  .الّدنيا خم

لثل هذا فليعملم الذي يفتخر به العالون، و ّن هذا هو التأليف  إفلعمري! 

لون  هم قلئد  أجياد   د  ل  فإّنه ق   ؛ها عن اإلسلم والسلمني خرياً ف  مؤل   ى اهلل ، فةجز  العامم

                                                          

حباناللّ  جل الذي يكون فصيح  يقال للرّ ( 1)  .سان: الس 
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الصم  حةّج م  الذي بإدحاضم  هذا التأليف   ،ه من حمكمم  ين بام أحك  الد   م، ونرص   ع  الن  

م ه م  أّيام   زالت   حكم، ال ح، ه مادم ترّنم بمدحم  نى، مال  الرام وا ا، وبابه كعب   ن  لس  ا    ق  ش 

 م.ه وسل  ه وصحبم وعىل آلم  نا حمّمد  عىل سّيدم  ح، وصىّل اهلل ه صادم كرم بش   ح  وصد  

 :فرانالطلب  راجي الغ   ه، خادم  ه، ورقمه بقلمم قاله بفمم 

 ان عفا اهلل عنه،هّ أسعد بن أمحد الد  

 لم ورمح  اهلل وبركاته!وعليكم الّس 

 

 



 91 تقريظات

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

 

 1٣: تقريظ

ن  فيع الراتب، الر   ،ب الكاتبالاسم  ،بيباألريب الل   ،ل األديبضم الفامم

 :واإلحسان ن  ، دام بال  (1)ّهانالد  محنالرّ  يخ عبدالّش  سن  األوان، موالناح  

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

 ل م ناض  م   ىهم لد  ه، وأّيد  قهم لدمتم أقوامًا وف   المد هلل الذي أقام يف كّل عرص  

فر الك   ه أهل  عثتم ّل بب  الذي أذ   نا حمّمد  عىل سّيدم  والّسلم   ه، والّصلة  رصتم بن  دين لحم ال  

                                                          

لد بمّك  عّل الم  أمحد الدّهان بن أسعد النفي الّكي العامل العّل الرحوم عبد الّرمحن ابن ( 1) م ، و 

، وحفظ يف حفظ صيان  وصلح وديان نشأ با و ثلث وثامنني ومئتني وألف،سن   يف الّشف 

 القرآن الةجيد وجّوده، وصىّل به الرتاويح بالسةجد الرام، وشع يف طلب العلوم، فقرأ عىل

تفسري والديث حو والتوحيد والفقه وأصوله واليف النّ الكريانوي اهندي الشيخ رمح  اهلل

، وقرأ "الرتمذي"اغستاِن يف عبد الميد الدّ  الشيخ والعاِن والبيان وغري ذلك، وحرض درس  

مه ملزمً  كبرية، وتوّظف بمدرس  الشيخ رمح  اهلل  عىل الشيخ حرضة نور البمشاوري، والز 

ىل يده كثري  من با فلبث فيها سنني، وقام بالوظيف  أحسن قيام، ونتج ع الذكور ليعّلم الطلب   

عل من مجل  العلامء الوّظفني الدّرسني بالسةجد الرام من طرف أمري مّك   التلمذة، ثّم ج 

يف حسني، فتصّدر للتدريس به وعرضت  عليه نياب   القايض بالحكم  الشعّي  وغريها الّش 

ع ومخول، منفرد   تعّلق  بالكوم ، وهو صالح  دّينمن الوظائف ال عن النّاس  صاحب تواض 

، تويّف ليل   السبت الثاِن عش من ذي ماهر متضلع من العلوم فلكي   ،مال يرغب خمالطت ه

 .سبع وثلثني وثلثمئ  وألفالقعدة سن  

هر"خترص من كتاب )ال  ملتقطًا(.242، 241صـ ،26٠ ر: "نش النّور والز 
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اليقني واضح  ور  ن   ر  فظه   هلم اجل   وا نار  ه الذين أمخد  ه وأصحابم غيان، وعىل آلم والط  

 :العيان، وبعد

ام ين كون من الد  ق   ، مارم اجلاهليّ  المي م  عنهم أهل   السؤول   أّن القوم   شك   فل

 العرضم  ، ويوم  (1)قابالر   نيا رضب  ّقون يف الدّ مي ، مستحم من الر   هم  الس   ق  يمر  

 !.ثواهمم   ار  النّ  ل  م، وجع  وأخزاه   هم اهلل ن  ذاب، فلع  الع   أشد   والسابم 

 ر  ف  هؤالء الك   معم ك لق  بادم ن عم ن اختصصت ه مم م   الّلهم كام وّفقت  
ين، التمّردم  ةم

 وتنةجز به وعد   ،ينّز به الد  عم رصًا ت  ه ن  رص  األمني، فان   بي  اّم يدعو إليه الن  ع ب  ه للذ  وأّهلت  

                                                          

قاب يف الّدنيا1) قبى ليس ام دون الع  إّنام هو إىل ال كّ  ،( اعلم أّن رضب  الرم وام، كام أّن التعذيب  يف الع 

 األمور، فإّنام وظيفت هم الردر بالل سان،  إاّل 
الةم  واإلكرام، أّما غري  الّسلطني وو 

بيد ذمي اجلللم

الة األمر، والوالطرد  بالبيان، وتذير  السلمني عن خمال ط  الّش  يكل ف  ياطني، ورفع  األمر إىل و 

وا يف الكتب الفقهّي :  إاّل  اهلل  نفساً  ها، بل قد رّصح  ن قتل  "وسع  ون إذنم الّس  أّن م  لطان مرتّدًا بد 

ره الّس  ، ؛ فإّنه تقتل ه ال ّكام  إن قتل الرت  ! ، فكيف بغريها؟، هذا يف الاملك اإلسلميّ "لطان  يعز  د 

ال  باأليدي إىل التهل ك ، واهلل  تعاىل يقول:  فيكون فيه إلقاء   ﴾ ﴿و  ل ك  م م  إمىل  الت ه  يك 
دم ي  وا  بمأ  ل ق   ت 

ه السلم م للقتل بنفس  كافرة، ويف حديث عمر  وعبدم 195]البقرة: اهلل بن  [، وفيه تعريض  نفسم

ن قتلم رجل  مسلم  »: اهلل  قاال: قال رسول   عمر  ن عىل اهللم مم زوال  الّدنيا أهو  رواه  «ل 

، 1٣95يات، باب ما جاء يف تشديد قتل الؤمن، ر:أبواب الدّ  "اجلامع"الرتمذي ]يف 

قال:  مرو أّن الّنبي اهلل بن ع  ، بطريق شعب ، عن يعىل بن عطاء، عن أبيه، عن عبد٣٣8صـ

ن قتلم رجل  مسلم  » ن  عىل اهللم مم م، كتاب تريم الدّ  "السنن"[ والن سائي ]يف «ل زوال  الّدنيا أهو 

[، فليتنّبه لذلك، فأينام وقعت  هذه 86ء السابع، صـ، اجلز٣99٣باب تعظيم الدم، ر:

 لطني وال ّكام، كام رّصح به يف نفس هذه التقاريظم عدة  أعلم اهـ.األحكام، فإّنام هي للّس 
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ي ن ا ن رص   ال   ل  ّقًا ع  ان  ح  ك  ﴾ـ﴿و  ني 
نم مم ؤ  ني، العلامء العاملم  ام عمدة  سيّ  ال ،[4٧وم:]الرر  م 

  بدة  ز  
م
 له علامء   د  هر واآلوان، الذي شهم الد   حد  أمان، والزّ  ني، عّلم   اسخم الرّ  الفضلء

 خان  يخ أمحد رضاي، الّش لذم ي وم  اإلمام، سّيدم  رد  الف   بأّنه السّيد   ،الرام البلدم 

 ح  ه والسلمني، ومن  بحياتم  مّتعنا اهلل  ،ويل  ي  الرب   
 لني،الرس  سّيدم  دي  ه ه  دي  فإّن ه   ؛هدي  ي ه  نم

ن ا ال  دين، نوف الاسم أ   ه عىل رغمم هاتم جم  ه من مجيعم ظ  وحفم  ب  ت ن ا ﴿ر  ي  د  د  إمذ  ه  ن ا ب ع  ل وب  غ  ق  زم  ت 

﴾ اب  ه  و  مح  ً  إمن ك  أ نت  ال  نك  ر  د  ن ل 
ن ا مم ب  ل  ه  نا عىل سّيدم  [، وصىّل اهلل 8]آل عمران: و 

 م.ه وسل  ه وصحبم وعىل آلم  حمّمد  

  دًا بةجنانه،ه، معتقم ه، ورقمه بقلمم قاله بفمم 

 :فراناجي من رّبه الغ  الرّ 

 انهّ محن بن املرحوم أمحد الد  الرّ  عبد
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ن  س القديم، الدر   ين القويم، والق  ل الستقيم عىل الد  الفاضم مم

، حفظ (1)وسف األفغاينموالنا الشيخ حمّمد ي  بمّك  الحمّي ،  "ولتي الص   الدرس "بـ

 :"بع الثاِنالس  "بـ

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

ن تفّردت   سبحانك يا  م  عن سم  ربياء! وتنّزهت  بالكم  م 
 والكذبم  النقصم   م

ن اعرتف   ك محد  حشاء! أمحد  والف   ن توّجه إليك بأرسم  كر  ك ش  ر  ه، وأشك  ةجزم بع   م  ه، م 

ه ك، وآلم ك وسامئم أرضم  أهلم  ك، وخلص م أنبيائم  خاتمم  نا حمّمد  عىل سّيدم  م   وأسل  وأصيل  

 :ك، وبعدلقائم  إىل يومم  ان  عهم بإحسن تبم ك، وم  أصفيائم  ه عمدةم وأصحابم 

الفّهام ،  رب  م ، وال  العّل  ل  فها الفاضم التي أل   سال م عىل هذه الرّ  فإِّن قد اّطلعت  

البلغ   لسان   ن قرصت  ين، م  والد   يع م الّش  نار  م   التني، الافظ   اهللم بلم بح   ك  الستمسم 

مان، موالنا ه الزّ بوجودم  ي افتخر  الذ ،هه وبر  من القيام بحق   ز  ه، وعةج  كرم ش   عن بلوغم 

عىل رؤوس  الفضلم     ي  وم ل  ًا أ  شاد، وناشم الر   كًا سبيل  زال سالم  ال ،يخ أمحد رضا خان  الّش 

 .قاب األعداءن رم ه مم سام  ن ح  ّراء، ومك  الغ   يع م عن الّش  ب  للذ   باد، وأدامه اهلل العم 

ا قد هدمت    ِ وا الذين أراد   ،ينين الرتد  دالفسم  عقائدم  أركانم  م  عظ  م   فوجد

أ ب ى اهلل  إمال   ي  م  و  هم
اهم وا  ن ور  اهللم بمأ ف و  ؤ 

ط فم ه ﴾﴿أ ن ي  م  ن ور 
تم إرغامًا  ،[٣2]التوب :  أ ن ي 

                                                          

 .119-11٧صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة"يف . و65ـص النّسخ  الّرابع  "اإلجازات التين " ذكره يف (1)
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وىل أ   عند م   وفصل الطاب؛ إذ هي مسل   دين، وقد أودعت الكم   نوف الاسم أل  

ل  ه اهلل، ل  ر عليها ممن أض  ن أنك  بم   عربة   األلباب، وال ع  ج   و 
بمهم ل  ق   و 

هم عم م  ىل  س  ت م  ع  خ  ﴿و 

دم اهللم﴾ ن ب ع 
يهم مم ن ّي  دم ًة ف م  او  ش 

هم غم م ىل  ب رص   [، شعر:2٣]اجلاثي : ع 

 ن رمدمم  مسم الّش  ضوء   ر العني  قد تنكم 
 

  طعم   ر الفم  وينكم  
م
 من سقم الاء

 

بق م ر  ! إّّنم قد كف  واهللم ل  وا خرج   ين قدالد   وا، وعن رم أ ض  سًا ه  م  و  ت ع  ﴿ف 

﴾ ه  م  ام  ﴾[، 8]حمّمد: أ ع  م  ه  ار  ى أ ب ص  م  أ ع  م  و  ه  م  أ ص  م  اهلل  ف  ن ه  ع  ين  ل 
ذم ئمك  ال  ل   ﴿أ و 

رافات، من هاتيك ال   من تلك االعتقادات، والعافي    لم   [، نسأله الّس 2٣]حمّمد:

قاء، آمني الل   سنم علينا وعليه بح   م  اجلزاء، وأنع   ها عن السلمني خري  ف  مؤل   فةجزى اهلل 

 رّب العالني!. يا

 دًا له بةجنانه،ه معتقم ه، ورقمه بقلمم قاله بفمم 

 :العلم طلب م  اهلل، خادم   لقم خ   ف  أضع  

 األماِن بّلغه اهلل  ،حمّمد يوسف األفغاين
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ن    واجلاه، أجلر  الفضلم  يذمم
م
س اهلل، مدر   إمداد اه  ي الّش الاج الولو خلفاء

يخ أمحد املّكي الّش  ، بمّك  الحمّي ، موالنا يف والدرس  األمحديّ الرم الّش 

 :زال حمفوظًا بإمداد اهادي ، ال(1)اإلمدادي

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

عضع  ب  أعلم   ب  اإلسلم ونص   أركان   د  ن شي  م   ،واآلالء   له المد    نيان  ها، وض 

 ها، أشهد  تام  ل قفًل ولألنبياء خم س  نا حمّمدًا للرر د  سي   ل  ها، وجع  أزالم   س  ئام ونك  اللّ 

عن مجيع النقائص، وعاّم  ه  مد  تنز  له  واحد  ص  إ ،شيك  له ه الوحد   اهلل  إاّل  إله   ال   أن

نا وموالنا د  أّن سي   عاّم يقول الظالون، وأشهد   ك، تعاىل اهلل يغ والّش الزّ  يتفّوه به أهل  

 فيع  يكون، وهو الّش كان ومالم مابعم  ه اهلل الذي خص   ،لق قاطب ً ال   حمّمدًا خري  

ع ن د   ه لواء  وبيدم  ،الشف   :وبعد ،ه يوم يبعثونونه تت لوائم المد، آدم وم 

                                                          

وقرأه عىل  وأخذ العلم   النفي العامل، اّل األصل، الّكي مولدًا،قنالب  ين لد  ( أمحد بن ضياء ا1)

حو يه يف عدة الفنون كالن اهندي ثّم الّكي، فإّنه قد حرض لد   ]كريان وي[ يخ رمح  اهللالّش 

 ه أيضًا،عاِن والبيان والتفسري والديث والفقه وغريها، وقرأ عليه غري  والنطق واألصل ني وال  

أليف وله ت لم فيها،ال ، وكان يبّث العم ررت  منه سفرات  إىل أرايض الب نغأفاد وتكودّرس و

عر م الّش يف الطب اجلمعّي ، وكان ينظ   "ديوان"و "الرام رام يف فضائل البلدم تف  الكم " :ساّمه

هرنش الن ")خمترص                 سان الفاريس.بالل    .(ملتقطاً  81، 8٠صـ، 4٧ر: "ور والز 
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طيف، أمحد الّكي النفي القادري ه الل  رب   طف  اجي ل  الضعيف الرّ  فيقول العبد  

سال  الشتمل  عىل أربع عىل هذه الرّ  بري اإلمدادي: إِّن اّطلعت  اشتي الّص اجلم 

يف  نّ   هن  بالكتاب والسنّ ، كأّّنا أسم دة باألدّل  القاطع ، والرباهني الرب  الؤي   توضيحاتم 

 ر  قاب الكف  عىل رم  ماضي ً  ها صمصام ً دين، فرأيت  لحم قلوب ال  
ة الوهابّيني، فةجزى ر  ةج  الف   ةم

 سي دم األنبياء، كيف ال نا اهلل اجلزاء، وحش    ا خري  هف  مؤل   اهلل 
م
وهو البحر  وإّياه تت لواء

قام، وأحقر أن يقال   الطمطام، أتى باألدّل  الّصحيح  غريم  ه: إّنه قائم  لن رصة  سم يف حق 

عم أعناقم ال   ين، وقم  ل، والنقير الّق والد 
ين، أال! وهو التقير الفاضم

دة والتمّردم  لحم

يخ حمّمد األعيان، موالنا الولوي الّش  الكامل، عمدة  التأّخرين، وأ سوة  التقّدمني، فخر  

 .ه، آمني!حياتم  ولم ومتّع السلمني بط   ،هأمثال   ، كّثر اهلل أمحد رضا خان  

فر، فعىل بون لألدّل  رصحيًا، فيحكم عليهم بالك  ّن هؤالء مكذ  أريب  ال

دين، والفسم  البتدع م  غاةم الط   ه أعناق  يف عدلم بس   م  ين، وقص  به الد   أّيد اهلل  -اإلمام 

من أمثاهم،  األرض   ر  يطه   أن -قنيرق الضاّل  الباغني، والزنادق  الارم كهؤالء الفم 

 ،ّراءيع  الغ  هذه الّش  رصةم يف ن   غ  يبالم  م، وأنم وأفعاهم من قبائح أقواهم  اس  ويريح النّ 

عىل هؤالء  د  ك، ويشد  هالم  إاّل يضّل عنها  ها، فليلم ها كل  ّنار  ها وهارم ها كن  التي ليل  

دى، ويتخّلصوا من وا عن سلوك سبيل الرّ دى، وينكفّ يرجعوا إىل اه   إىل أن العقوب   

؛ فإّن ذلك من "اهلل أكرب"يت وب وا بـمل رهم إنعىل قطع دابم  نادي  ك األكرب، وي  ّش الّش 

لطني، وقد الّس  وعظامء   األئّم م  ى به فضلء  ن  ل ما اعت  فض  ن أين، ومم الد   م مهاّمتم أعظ  



 98 تقريظات

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

 مئ م  من قتلم  منهم أفضل   (1)إّن القتل  "رق: يف نحو هؤالء الفم  قال اإلمام الغزاّل 

ه، بح مآلم هم بق  لعلمم  جتتنبه العاّم    ّد؛ إذ الكافر  م وأش  ين أعظ  هم بالد  ؛ ألّن رضر  (2)"كافر  

قراء العلامء والف   ي  اس بز  منهم، وأّما هؤالء فيظهرون للنّ  أحد   يقدر عىل غواي م  فل

 إاّل القبيح ، فليس للعاّم   عم د  والبم  دةم هم عىل العقائد الفاسم مع انطوائم  ،النيوالّص 

من تلك القبائح والبائث،  هم الملوء  ه، وأّما باطن  غوا يف تسينم هم الذي بال  ظاهر  

لقصورهم عن إدراك الخائل الداّل  عليه، فيغرّتون  ؛يّطلعون عليه يطون به والحي   فل

ع د  يسمعون منهم من البم  ، فيقبلون ماها فيهم الري  ويعتقدون بسببم  ،بظواهرهم

ني أّنه الّق، فيكون ذلك سببًا إلضلهم فر الفّي ونحوُها، ويعتقدونه ظان  والك  

ّمد الغزاّل عليه رمح  الباري: الوّل حم العظيم  قال اإلمام   هم، فلهذه الفسدةم وغوايتم 

وكذا يف  (4)"كافر   مئ م  من قتلم  أفضل   ،من أمثال هؤالء الواحدم  (٣)إّن قتل  "

ن عاب  (5)"فيقتل بي ن انتقص من شأن النّ أّن م  ": " نيّ اللد   الواهب"  ، فكيف م 

 ةجوى.الشتكى والن   وىل، فإىل اهللممن باب أ   اهلل  والنّبي  

                                                          

 به آنفًا. اهـ. ري، كام تقّدم الترصيح  غهذا إىل سلطان اإلسلم ال (1)

ق "( 2)  .بترّصف 65تفصيل ما يكفر وما ال يكفر به، صـ ،8الفصل  "فيصل التفرم

 أّنه ليس لغري سلطان اإلسلم. اهـ. :ارًا ويف نفس هذا الكلمتقّدم مر (٣)

ق "( 4)  .بترّصف 65ر وما ال يكفر به، صـتفصيل ما يكف ،8الفصل  "فيصل التفرم

ن انتقصه أو سّبه،  ،4، القسم 2، الفصل 4القصد  "ني الواهب اللد  "( 5)  .2/682حكم م 
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ن ا ال  ها نا عن الغواي  وأهلم األشياء كام هي، واحفظ   حقائق  نا الّلهم أرم  ب  غ   ﴿ر  زم ت 

﴾ اب  ه  و  مح  ً  إمن ك  أ نت  ال  نك  ر  د  ن ل 
ن ا مم ب  ل  ه  ت ن ا و  ي  د  د  إمذ  ه  ن ا ب ع  ل وب  [، 8عمران:]آل ق 

لذين نا مع اواجعل   ،ضاكنا رم الساب، وارزق   لنا ولوالدينا ومشاخينا يوم   واغفر  

 عليهم من األحباب. أنعمت  

 ه الباري،رب   اجي عفو  ه ببنانه، الرّ ر  ب  ه، وز  هذا ما قاله بلسانم 

 اإلمدادي، الصابري شتيين القادري ال  الّد  الشيخ حمّمد ضياء أمحد املّكي احلنفي ابن

 ، ه1٣24يف الّكي وبالدرس  األمحدي  بمّك  الحمّي  س بالرم الّش الدر  

 اًم.ينًا، حامدًا ومصّليًا مسل  ام، وكان له نارصًا ومعم ذنوب   غفر اهلل 
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 16: تقريظ

ن  أدامه  (1)يوسف اخلّياطبن موالنا حمّمد ل، ل الكامم ل، والفاضم العامل العامم مم

وي الرّص   :اطاهلل عىل س 

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

 ه، سّيدنا حمّمد بعد   نبي   ن العىل م   والّسلم   ه، والّصلة  المد هلل وحد  

 :]وبعد[

ف ل الؤل  الفاضم  الذين حكى عنهم حرضة   ن وجد من هؤالء األصنافم م  

التي  ،رات الفاحش سال  من هذه النك  ما يف هذه الرّ  -هسعي   اهلل  ر  شك  - أمحد رضا خان  

أّّنم  ك  ش ر، الاآلخم  واليومم  ن باهللمن يؤمم ها عم  ر مثل  يصد   التي ال ،راب يف غاي  الغ  

عىل عوام السلمني، خصوصًا يف  العظيم   خيشى منهم الطر   ،ون كّفارلر ون مضم ضالر 

                                                          

 ،لكيم  الف  العّل  ،الرام علامء البلدم  ء، أحد أجّل افعيالّش الّكي ( حممد بن يوسف الّياط 1)

فضائل. ولد بمّك  الّشف ، ونشأ با، األجمد الفاضل، الفائق يف اكتساب ال ،قالحق  الؤرخ 

وأكّب عىل كسب العلوم وتصيلها من أفاضل مّك ، والزم دروس العلم  السّيد بكري 

وكانت له ُّه  عالي  يف إنشاء مدرس   شطا، ودّرس يف الرم الشيف، وانتفع به الناس.

، وسافر إىل جاوه، ثّم رجع إىل  ، فبدأ أّوالً يف بيته بباب الدريب عمومي  لألهاّل بمّك  الّشف

مّك  وبقي با، ومل يوافقه الوقت والال، وعورض يف بعض أموره إىل أن سافر ثانيًا إىل بلد 

، اجلزء ٧4، حرف اليم، ر: 2الباب  "نثر الدرر يف تذييل نظم الدرر") جاوه، وتويّف هناك.

 .(ملتقطاً  588، 58٧، صـ2
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 وجيب عىل كّل مسلم   ،هوا من أهلم يس  ين؛ لكوّنم ل  ها الد  ينرص حّكام   األصقاع التي ال

ود الفاتك ، وجيب عىل كّل ار، وعن األس  د من الوقوع يف النّ عنهم، كام يتباع   د  التباع  

بام استطاع من ذلك،  يقوم   هم، أنفسادم  م، وقمعم ن قدر من السلمني عىل خذالّنم م  

اهلل ورسوله،  وىل عندالط   وله اليد   -هسعي   شكر اهلل -ف الفاضل الؤل   كام فعل حرضة  

 .مواهلل تعاىل أعل  

  :كتبه القري  

 حممد بن يوسف خّياط
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 17: تقريظ

ن  موالنا الشيخ حممد صالح بن حمّمد يع النار، فالرّ  ،الشيخ اجلليل القدارمم

 :بارغار والكم ه عىل الص  فيوض   أدام اهلل  (1)ضلباف  

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

 ف  ن هو لنا إليك أش  م عىل م  وأسل   سائل! وأصيل   كل   جميب  ك الّلهم ياأمحد  

يف ذلك  ر  صادم لكّل م   د، وطرداً عانم م   ل  جمادم  كل   الوسائط والوسائل، رغاًم عىل أنفم 

                                                          

صاحب الوقف الشهري بمّك  بوقف  ابن ،اهلل بن حييى بن عمر صالح باف ضل بن حممد بن عبد (1)

 . العامل العلم ، النةجيب اللوذعي، النبيه الفنن، الكامل األلعي.الّشافعي الّكي ،باف ضل حسني

لد بمّك  الشف  يف سن  وجّد  .وحفظ  كثريًا من التون با،  ونشأ سبع وسبعني ومئتني وألف، و 

يل وغريه، وحرض دروس  السّيد فقرأ  ،يف طلب العلم أّوالً عىل شيخ العلامء حممد سعيد بابص 

يه، طا، فتفّقه  عليه وتدّرب عىل يد  م السّيد  بكري ش  وانتفاع به االنتفاع  أمحد د حلن، ثّم الز 

التام، وأجازه إجازة عام  بسائر مروياته عن مشاخيه، وأذن له بالتدريس فتصّدر له، ودّرس 

م، فأقبلت عليه الطلب ، وانتفع به كثريًا من األنام. وكان ذا تقرير حسن، وتعليق بالسةجد الرا

ض رسائل منها: للعلم  ابن حةجر اهيتمي، وله بع "حاشي  عىل شح النهج"مستحسن. أّلف 

سن  ثلث وثلثمئ  وألف،  تويّف بمّك  يف ."رسال  يف تريم نوع من اللباس السّمى باللس"

نظم الدرر يف اختصار نش ") ة، وخّلف ابنني: عبد اهلل، وصالح، وبيتًا واحدة.ودفن بالعل

 .(ملتقطاً  448، صـ2، اجلزء 5٠1، حرف الصاد، ر: 5الباب  "الن ور والزهر
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أحد هم  فل ،يع ني بخدم  الّش ل القائمم ضا عن العلامء األماثم د، وأسألك الر  طارم وم  

 :بعد ل، أّمااثم يف ذلك مم  

ه للقيام، بادم ن اختاره من عم ق م  قد وف   -هنّت  مم  مت  ه وعظ  مت  ظ  ع   جّلت  - فإّن اهلل 

من  ع  أطل   به م الشر  ليل   م  فهام، فإذا أظل  قب األه بثواّراء، وأمد  يع  الغ  بخدم  هذه الّش 

عاِن قيق ، وال  األفهام الدّ  الكامل، صاحب   الاهر   الفاضل   ه بدرًا، وهو العامل  سامء علمم 

ى فيه للرّد عىل ، وتصد  "دد الستن  العتم  "ف لكتابه الذي ساّمه الؤل   فيع ، حرضة  الرّ 

ن هو بطريق الّق لذوم  بام فيه مقنع   للم والض   فرم والك   عم د  البم  أهل ي البصائر، وم 

 (1)ها خمترص، وبنّي يف رسالته هذه التي تصّفحت  جيحد، وهو اإلمام أمحد رضا خان   ال

  ه الذكور، وبنّي لنا أسامء  كتابم 
م
م عليه من ه   مع ما ،للوالض   عم د  والبم  فرم الك   رؤساء

ين، فقد الد  إىل يوم بني، وعليهم الوبال  م ّسان  بخ   ؤواد وأكرب الصائب، فباالفاسم 

 اهلل  ر  هذا الرتصيف، فشك   هذا التصنيف، وأجاد يف اخرتاعم  يف ابتداعم  ف  الؤل   ن  أحس  

دنا حمّمد، صىّل اهلل لني سي  الرس  ددين، بةجاه سي  لحم مع ال  ه بالرباهني لق  وأمد   ،هسعي  

 .ارّب العالني!تعاىل عليه وعىل آله وأصحابه أمجعني، آمني ي

  ،ه والفضل  رب   اجي عفو  رقمه الرّ 

 ضلحمّمد صالح بن حمّمد باف  

 

 

                                                          

سام الرم   (1)  .نيأي: ح 
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 18: تقريظ

ن  موالنا الشيخ امئل، والفيض الرّباِن، ن الّش حماسم  ل الكامل، ذوالفاضم مم

 :وشاِن حاسد   حفظ من ّش كل   (1)اغستايني الّد اج  الكريم النّ  عبد

 عنيوبه نست حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

وآله وصحبه  عىل سّيدنا حمّمد   لم  والّس  المد هلل رّب العالني، والّصلة  

 :بعد عني، أّماأمج

                                                          

مام العامل العلم ، اإل ،الرام نزيل البلدم  .افعيالّش  ،ة الداغستاِنزمحالكريم بن  د عبد( السيّ 1)

الكبري يف أكثر الفنون، والرب العلم الشهري، الواظب عىل اجلمع  واجلامع ، والةجتهد يف 

ن د  "لد ببلده و   العبادة. ب  ر  الةجيد،  وحفظ القرآن   ،، ونشأ باسبع وسّتني ومئت ني وألفسن   "د 

ىل من با من . ثّم ذهب إىل ديار بكر، ومتّم طلبه هناك عاشتغل بتحصيل العلوم عىل علامئهاو

العلامء األفاضل، وحاز الفضائل، وأجازه سائر شيوخه، وأذنوا له بالتدريس، فدّرس يف ديار 

بكر، وتصّدى له يف سن  ثامن وثامنني، ولبث با إىل سن  ست وتسعني. ثّم رحل إىل مرص 

ميد ال الشيخ عبد دروس   وحرض   وأقام با سن  واحدة، ثّم قدم مّك  الشف  وجاور با، 

، "سنن أِب داود"، و"تف  العلم  ابن حةجر"، وقرأ عليه مهوالز   الّشافعي، الداغستاِن

وبخلوته الكائن  بمدرس  الداودي  يف سائر  ث يدّرس بالسةجد الرام،ولبم  وأجازه بمروياته،

نظم الدرر يف ") ه.1٣٣8سن   بمك  تويّف الفنون، وختّرج به علامء أفاضل كثريون مدّرسون، 

 .(469، 468، صـ2، اجلزء 522، حرف العني، ر: 5الباب  "صار نش الن ور والزهراخت
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ني، كام ةجم من الع   عرة  ين، كام يمرق الش  وا من الد  ين، قد مرق  فإّن هؤالء الرتد  

 ة  ر  م الكف  رة، بل ه  سال  السطهذه الرّ  األمني، وكام رّصح به صاحب   قاله النبير 

 ألفم  ن قتلم مم  ل  وافر، بل هو أفض   ونصل   (1)ن له حد  عىل م   هم واجب  ة، قتل  ر  ةج  لف  ا

 ال   ون، ويف سلكم م اللعون  كافر، فه  
م
م، عليهم وعىل أعواّنم  اهللم ون، فلعن   منخرط   بثاء

له وآ نا حمّمد  عىل سّيدم  هذا، وصىّل اهلل  .همم يف أطوارم ه  ن خذ  ه عىل م  وبركات   اهللم ورمح   

 وصحبه أمجعني

 :يف يف السةجد الرامخادم العلم الّش 

 اغستاينالكريم الّد  عبد

 

 

 

                                                          

السلمني  أّما عاّم    -ه إىل يوم القيامنرص   أعّز اهلل  -اإلسلم من ممالك اإلسلم  وهو سلطان   (1)

فإّنام  شيطان، اإلخوان عن استامع كلم كل   باجلنان، وتنفري   والذر   ،سانبالل   فإّنام هم الردر 

 .ها اهـنفسًا وسع   ف اهلل يكل  
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 19: تقريظ

ن  ى األماِن، اإليامن اليامِن، الفاضل الكامل البالغ منته   نهلم ن م  ارب مم الّش مم

 :زال حمفوظًا وحمظوظًا بأطائب التهاِن ، ال(1)موالنا الشيخ سعيد بن حممد اليامين

 حيممحن الرّ لرّ بسم اهلل ا

وا ك، فأدر رادم م   ن وّفقت هم للعمل عىل وفقم ك، م  ودادم  أهلم  نحمدك الّلهم محد  

 مح   ما
م
م بالفتح  أن الواالستكان ، لو هم العةجز  مع شهودم  ،يان الد   لوا من أعباء  ِ أمدد

م الفضل معهم اقتسامًا، هم انتظامًا، ومن مقس  يف سلكم  هم  واإلعان ، ونسألك اللّ 

ن فق   ونسل  يل  ونص ني، وأصحابه م، وعىل آله اليامم لم جوامع الك   ويت  م، وأ  ه وعل  م عىل م 

 :بعد اليمني، أّما أصحابم 

 الشيخ   ض  قي   أن ،هاشكرم  نثبت يف ساح م  عم التي الفإّن من جلئل الن  

اد، هّ الز   األئّم  رام، أحد  ف الكم ل  الس   األنام، وبقي    امم، برك   اه   اإلمام، والبحر  

 ،نيل  للرّد عىل هؤالء الرتّدين الضاّلني الضم  ،اد، أمحد رضا خان  بّ والكاملني الع  

ِم يف رم  بٍّ و ل  يشّك ذ   مي ؛ إذ الهم من الر  الس   روق  ين، م  قني من الد  الارم  م وضلهم ّد

                                                          

لد ( سعيد بن حممد اليامِن1) والسي د  ،، تلّقى العلم  عن السي د أمحد د حلنه1265عام  ، و 

 .كّرم ال  بمكّ  ه1٣52عام  ب كري شطا وغريُها من علامء السةجد الرام يف عهده، تويّف 

ري وتراجم بعض علامئنا يف القرن الّرابع ")  (.12٠صـ "عش للهةجرةسم
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زيادة، وأناله من سنى وي وإّياه ال  نم ه، ورزق  قوى زاد  التّ  ين، جعل اهلل هم من الد  روقم وم  

 أراده، آمني بةجاه األمني!. الريات ما

 ه،يف القيق ، فقري رمح  رب   يشء   الليق ، بل ال رقمه أقلر 

 ،يدم طلب  العلم يف السةجد الرامه، خو  ذنبم  وصم م  وأسري  

 سعيد بن حمّمد اليامين، 

 وجلميع السلمني، آمني! يه ولشاخيهله ولوالد   غفره اهلل 
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 2٠: قريظت

ن  ي، ساوم عن كّل ال   ،اويعاوي، الائد الزّ الئل والد  للدّ  ،الفاضل الاويمم

 :وغاوي ، حفظ عن ّش كّل غبيٍّ (1)اويالشيخ حامد أمحد حمّمد الّد موالنا 

 حيممحن الرّ بسم اهلل الرّ 

عىل يل األهلل الع   م، المد  ه وسل  وعىل آله وصحبم  ،نا حمّمد  دم عىل سي   وصىّل اهلل 

ي ا﴾الذي  ل  ع  ي  ال 
م    اهللم هم

لم ك  ىل  و  ف  وا  السر ر  ف  ين  ك 
ذم م    ال 

لم ل  ك  ع  [، 4٠]التوب : ﴿ج 

 النقائص وسامتم  هتان، وعن إمكانم ور والب  ه وجوبًا عن الزر تنز   ن إله  سبحانه م  

 لم  والّس  ة  للّوًا كبريًا، والّص الدوث واإلمكان، سبحانه وتعاىل عاّم يقول الظالون ع  

ن لق واألخلق، م  هم يف ال  لم لاًم وأكم  هم عم عم عىل اإلطلق، وأوس   اهللم لقم خ   عىل أفضلم 

بيني، كام النّ  ختاًم حقيقّيًا فهو خاتم   به النبّوة   م  رين، وخت  ني واآلخم األّولم  علم   آتاه اهلل 

                                                          

طلب العلم  بالدين  النّورة، و ،ه12٧٧ يف ضبا عام لد، و  بن عوض أمحدبن حممد حامد السّيد ( 1)

ر، ثّم ساف ر إىل جّدة عام  توىّل إدارة  مدرس  ه 1٣24، وعام ه1٣19ثّم انتقل إىل األزه 

يها، وعام بةجانب الدّ  "الفلح" لقم نّي مديرًا  انتقل إىله 1٣٣٠روس التي كان ي  مّك  وع 

ه يف السةجد الرام بحصوةم بابم  ، وكان "الفلح"لدرس   لقي دروس  ، وكان "الصفا"ي 

 ه وتقو اه وب عده عن مظاهر األ ب    والعظم ، ولا قصري القام ، ممتىلء اجلسم، يمتاز بورعم

ني قاضيعّينه 1٣٣4  يف شعبان عام أعلنت الثورة  العربيّ  ًا بمحكم  جّدة ه الشيف  حس 

ر إىل اهند وظّل فيها إىل أن تويّف عام  لل، فاستقال وساف   فشعر بم 
بمنزل ه 1٣42الّشعي م

ن الوّفق الشيخ حممد زينل.  (.2٣6صـ "سري وتراجم")        الحسم
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لم ذلك من رضوريّ  نا وموالنا هني، سّيد  الربا أدّل م  بسواطعم  ين، التي ثبتت  الد   اتم ع 

د، د األوح  مريم السيح الفر   ابنم  البش  به عىل لسانم  الذي هو أمحد   ،اهلل بن عبدم  حمّمد  

  عليه وعىل مجيعم  صىّل اهلل 
م
ن ه والتابعني، وم  لني، وعىل آله وأصحابم والرس   األنبياء

ئمك  حم واجلامع  أمجعني،  السنّ م  من أهل هم بإحسان  ع  تبم  ل  ب  اهللم ﴿أ و  ز 
ب  اهللم أ ال  إمن  حم ز 

م  ال   ﴾ـه  ون  ح 
لم ف  هم نّت  هم وأسم مع التأييد والتأبيد سنّت   [، جعل اهلل 22]الةجادل : م 

 ،مي من الرّ  هم  ين، كام يمرق الس  قني من الد  حور الارم هم رماحًا يف ن  هم وأقلم  نت  وألسم 

ل  هم ر  ناجم ز ح  جياوم  ال يقرأون القرآن   ي ط انم ﴿أ و  ب  الش  ز 
ي ط انم أ ال  إمن  حم ب  الش  ز 

ئمك  حم

﴾ ون   
م  ال  ارسم  :بعد [، أّما19]الةجادل : ه 

ا شذرةً "دد الستن  العتم  " ي أنموذج  التي هم  (1)بذة  هذه الن   فقد طالعت    ِ  ، فوجد

 وز  درٍّ وياق   من عقودم  وهرةً د، وج  سةج  من ع  
يف سلك  ،دةمها بيد اإلجاد، قد نظ  برج  وت 

حب العذب الرّ  ،حرالب   رب  ال   ،لالعامم  العامل   ،دوةالق   يف اإلفادة، العمدة   وابم إصاب  الّص 

موالنا الشيخ  ،األقوال واألفعال الحبوب القبول الرتىض، حممود   ،الحيط الكامل

ينه ونفعنا وإّياهم يف الدّ ع  ه، ونف  والسلمني بحياتم  أمحد رضا، متّعنا اهلل  ه بعلومم  ار 

ألدمغ   ،غ بازم  دى باهرة  ه   بالغ ، وشمس   حقٍّ  ها حةّج   تدّل عىل أّن أصل   ،هفاتم ومصن  

بأنوارها  ت  ح  ض  أ   ىق ، حتّ ماحم  يغ ماحي   الزّ أهلم  بهاتم ش   لامتم دامغ ، ولظ   األباطيلم 

ن ّن م  أ شك   ا؛ إذ اليف جوابم  ا، ومصيب   يف بابم  باب  كيف وهي ل   !زاهق  الق   وحق  

ر ذ  ر، وحي  ًا بأن يكف  ريّ الكّفرة، كان ح   ع العقائدم د  من أرجاس بم  خ باألنةجاس النفرةم تلطّ 

                                                          

سام الرم ني. (1)  أي: ح 
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من األكابر، بل هو  يكون   الكبائر، وحاشا أن ر؛ إذ هو أكرب  نف  ولو كافرًا وي   أحد   عنه كلر 

فام له  اهلل  ن ّين  م، وكيف وم  يعظ   ه واليعظ  أن األصاغر، وجيب عىل كّل عاقل   ر  أصغ  

  ن  بالتي هي أحس   وجب   إاّل ه وح حال  ل  ص  مكرم، فإن
 (1)ب  وج   إاّل و تاب   داله، فإنجم

 أحد   سان  ني، وإّن الل  سان  الل   أحد   ه، أال! وإّن القلم  ه، وكان يف مستقّر سقر مآل  تال  ه وقم قتل  

ل  بقواطع الةجاد   وإّن إحسان   ني،سام  ال   أحد   الكّفرةم  عم د  البم  قابم رم  ني، وإّن حسم  نان  الس  

إمن  اهلل  ل  ع  ال   ،يناجلهاد   أحد   ةججم ال   ن ا و  ب ل  م  س  ن ه  ي 
دم ن ه  ين ا ل 

وا فم د  اه  ين  ج 
ذم ال  ﴾ـ﴿و  ني 

نم سم ح   م 

ون   ،[69]العنكبوت: ف  ام  ي صم  ع 
ةم ز 
عم ب  ال  ب ك  ر  ان  ر  ب ح  ىل  ال   ﴿س  م  ع  ل  س  لمني  ـ* و  س  ر  *  م 

﴾و   ني 
ال م ع  ب  ال  د  هللمم ر   [.182-18٠افات:]الّص  ال  م 

 حامد أمحد حمّمد

 

 

 

     

                                                          

هم بةجنود اإلسلم، ل  قات   هم فئ    كانت   اإلسلم، وإن قتلهم سلطان   شذم ً  كان القائل   أي: إن (1)

 ...إلخ اهـ. عليه بالتحرير والتقرير، كام أفاد بقوله: أال وإّن القلم فلهم الردر  والعاّم    وأّما العلامء  



 

   https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

 

 

 

 

 

 "املستند داملعتم  "عىل  اتتقريظ

ّر ة املاملدينبعض علامء  ِمن   ةن

ة بـ  املسامر

 (ه١٣٢٤)
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األمينة الصفّية،  بمدينة ،ادة احلنفّيةي الّس ني، مفتِ املّتقنِ  ني، ورساجاملفتِ  تاجِمن 

زال  ، ال(1)ين إلياسالد   تاجحممد املفتي  الشيخ موالناوالبأس،  جدةِ بالنّ  السنّةِ  نارص

 :اسالنّ  اهلل وعند اًل عندمبجّ 

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

نَا الَ  ُدنَك َرْْحًَة إِنََّك َأنَت  ُقُلوَبنَا َبْعدَ ُتِزْغ  ﴿َربَّ إِْذ َهَدْيَتنَا َوَهْب َلنَا ِمن لَّ

اُب﴾ نَا آَمنَّا بَِم  ،[٨عمران:]آل اْلَوهَّ ُسوَل َفاْكُتْبنَا َمعَ أَ َ َ َ َ َ َ َ ﴿َربَّ بَْعنَا الرَّ  نَزْلَت َواتَّ

اِهِديَن﴾  ك، وسطعسلطانُ  ك، وعزَّ سبحانك جّل شأنُ  ،[٥3عمران:]آل الشَّ

ك ض آياتُ عن املعارِ  ك، وتنّزهْت ك وصفاتُ ذاتُ  ك، تقّدسْت ك، وسبق إلينا إحسانُ برهانُ 

إلينا  دق، وأرسلَت الّص  نا بلسانِ احلّق، وأنطقتَ  يننا لدِ هديتَ  ك عىل أنك، نحمدُ وبّيناتُ 

اهرة، الب اآلياِت ذا ،اهلل ل األصفياء، سّيدنا حمّمد بن عبدُس الر   األنبياء، وخاتمَ  سّيدَ 

الظاهرة، فآمنّا به واّتبعناه ووّقرناه  الباقياِت  رة، واملعجزاِت القاهِ  اطعةِ الّس  جِج واحلُ 

 هديتَ  اجلميل، عىل ما جيب والثناءُ كم ونرصناه، فلك احلمدُ 
ِ
بيل، الّس نا إليه من سواء

م وسل   نا عليك، صالًة تليق بك منك إليه،ينا إليك، ودال  م عىل هادِ نا وسل  ربَّ يا فصل  

                                                          

دينة املنّورة، وتويّف فياا قبل سنة املالّدين بن مصطفى إلياس، ُولد يف  الشيخ حممد تاج (1)

دي الّدهلوي املااِجر  . كان مفتيًا للحنفية، وتتلمذ عىل الشيخ عبده1329 الغني املجد 

 . (تعريباً  116صـ "ولة املّكيةالدَّ تاريخ")                           املدين.
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ينه يف دِ  اةَ عرص، وُْح ه يف كّل رشيعتِ  ةَ لَ َْحَ  يه، وأجزْ وِ ه وذَ ك كذلك عليه، وآلِ وبارِ 

 :وبعد ،تثيب به املّتقني ما رِ ني، وبأوفَ ي به املحسنِ جتازِ  ما مرص، بأفضلِ كّل 

وىل اري، جناب املَ الّش  حرير، والدّراكةُ ه العامل النّ حّررَ  عىل ما فقد اّطلعُت 

 نَ ه، وأحَس مثوبتَ  أجزل اهللُ -اهلند من علمء أهل خ أْحد رضا خانْ الفاضل الشي

 نادقةِ من الزَّ  الضاّلةِ  ين، والِفَرِق قة من الد  يف الرّد عىل الطوائف املارِ  -هعاقبتَ 

ه، ه فريدًا يف بابِ ، فوجدتُ "داملستنَ  داملعتمَ "ام يف كتابه أفتى به يف حق   دين، ومالحِ املُ 

ه ك يف حياتِ اجلزاء، وبارَ ينه واملسلمني خريَ ه ودِ عن نبي   فجزاه اهللُ  ه،وجميدًا يف صوابِ 

ه ه وأشباهَ ة أمثالَ ديّ ر يف األّمة املحماألشقياء، وأكثَ  الضاللةِ  أهلِ  به شبهُ  يزيَح  ىحتّ 

 .ه، آمني!وأشكالَ 

  :هالفقري إليه عّز شأنُ 

د تاج  مصطفى إلياس  املرحومين بنالد   حمم 

ُُ احلنفي املفتي بامل  له فردينة املنّورة، 
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ّق، ل وَش ثقُ  ل، القّوال باحلّق، وإنل األماثِ ل، أمثَ األفاِض  أجّل ِمن 

ين الحقًا، الفاضل الرّباين، موالنا سابقًا، ومرجع املستفيدِ  ]املنّورة[ املدينةمفتي

 :واألماين الِ اآلم وزِ ااين، وفَ دام بالتَّ  ،(1)اغستاينالم الد  الس   الشيخ عثامن بن عبد

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

 اّية، واملقالةِ البَ  سالةِ عىل هذه الرّ  فقد اّطلعُت : بعد ه، أّمااحلمد هلل وحدَ 

، قد حر الفّاامة، حرضة أْحد رضا خانْ مة، والبَ موالنا العاّل  اجللّية، فوجدُت  الواضحةِ 

ر دين، فأظاَ املفِس سبيَل  الكةِ الّس  فرةِ ين، الكَ من الد   املارقةِ  انتدب للرّد عىل هذه الطائفةِ 

اا، فَ يَّ وزَ  دة فيه إاّل ام الفاِس من نتائجِ  يبَق ، فلم"داملستنَ  داملعتمَ "يف  ام القبيحةَ فضائحَ 

 واضحة  عليام بكّل  نّية، تظفر يف بيان الرد  جالة السَّ بتلك العُ  ُك منك التمس   فليكنْ 

، "الوهابية"ـعى بقة التي تدّ رقة املارِ هذه الفِ  يةِ ام املتصّدي حلّل رسيّ جلّية، ال دامغة  

 لوهيّةِ األُ ص لشأنر املنق  اآلَخ  ُق أْحد القادياين، واملارِ ُالم النبّوةِ  ُي ومنام مّدعِ 

عيل  اتي، وأرشفي، وخليل أْحد األنبِ كوهِ نْ ويت، ورشيد أْحد الكَ انَ قاسم النّ  :سالةِ والرّ 

                                                          

. كان من ه132٥، ُولد يف املدينة املنّورة وتويّف فياا سنة اُستاينالم الدّ الّس  عثمن بن عبدالشيخ  (1)

لد الطّيب متتاز يف اخلدمة العلمّية، وأخذ علوم الّّشعية عن باحلنفية التي كانت هبذا الأرسة

سًا، وإماماً  الشيخ عبد دي الّدهلوي املااجر املدين، كان مدر  ، وخطيبًا يف املسجد الغني املجد 

مسند رشح"و "احلرفرّس "و "الفتاوىجمموعة"النّبوي، ومفتيًا للحنفية. من تصانيفه: 

 .ملتقطًا وتعريبًا(116، 11٥صـ "الّدولة املكيةتاريخ")        ."اإلمام أْحد بن حنبل
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ى ، فإّنه شفَ الشيخ أْحد رضا خانْ  خريًا حرضةَ  هم، فجزى اهللُذا حذوَ ن َح ي، ومَ وِ التانْ 

 املذيَّ  ،"داملستنَ  داملعتمَ "ه ى به يف كتابِ أفتَ ى بموكفَ 
ِ
فإّّنم  ؛املكّرمةمّكة ل بتقاريظ علمء

ن عىل منواهلم م ومَ دين يف األرض، هُ احلال؛ ألّّنم من املفِس  وءَ حيّق عليام الوبال وُس 

، الشيخ أْحد رضا خانْ  حرضةَ  [، وجزى اهلل30ُ]التوبة: ُكوَن﴾﴿َقاَتَلُاُم اهللُ َأنَّى ُيْؤفَ 

 .!ينالد  ه من القائلني باحلّق إىل يومه، وجعلَ ك فيه ويف ذّرّيتِ وبارَ 

  :ه القديررب   الفقري إىل عفوِ 

 داغستاين، ال المالس   عثامن بن عبد

 عنه اهللُ امفتي املدينة املنّورة سابقًا، عف
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 شيخمئل، ر الّش ل، طاهِ ر الفواِض ر الفضائل، ظاهِ ل الكامل، باهِ فاِض المن 

أمحد  سي دالالشيخ يف الّّري، موالنا كّية، السّيد الّّش ّمة امللَ اللَ  ياملالكّية، ذ

 :، دام بالفيض الباطني والظاهري(1)اجلزائري

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

 ه!رضاتُ ه ومَ ونتُ ه ومعُ ه، وتأييدُ تعاىل وبركاتُ  اهللِورْحةُ  المُ وعليكم الّس 

 الةُ اعة، والّص الّس  معزوزين إىل قيام واجلمعةِ  السنّةِ  احلمد هلل الذي جعل أهَل 

 ،هذا الوجود إنسان عنيِ  نا حمّمد  دِ نا، سي  دِ نا ومعتمَ الذِ خرنا ومَ نا وذُ ندِ عىل َس  المُ والّس 

 ما»: اود، القائُل والش   والعقلِ  لِ النق أهلِ  ىه لدَ ه وإفضالُ ه، وجمدُ ه وإجاللُ الثابت كملُ 

إذا »: ، والقائُل (2)«هلقِ ن َخ ن شاء مِ مَ  ه عىل لسانِ هلم حّجتَ  اهللُ رَ أظاَ  إاّل  بدعة  ظار أهُل 

يه فعلَ  ،يفعل ذلك ن مله، ومَ علمَ  ر العاملُ ظاِ فليُ  ،أصحاِب  ب  وَس  نُ تَ أو الفِ  عُ دَ ظارت البِ 

                                                          

القادر  ّيد عبد، ُولد يف املدينة املنّورة، كان من ساللة الشيخ السأْحد بن أْحد اجلزائري (1)

املالكية باملدينة املنّورة، كان حّيًا سنة اجليالين البغدادي، ويف سلسلته جمازًا، وكان مفتي

 .تعريبًا( 11٥صـ "الدولة املّكيةتاريخ")                            .ه1330

 ، بطريق ُسليم بن مسلم عن17، قـ3امليم، اجلزء حرف "املسند"أخرجه الديلمي يف ( 2)

أظَاَر اهللُ فيام  بدعة  قّط، إاّل ظار أهُل  ما»عّباس رفعه:  جريج عن عطاء عن ابن ابن

 .«حّجَتام عىل لساِن َمن شاء ِمن َخلِقه
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: ، والقائُل (1)«عدالً  فًا والمنه رَص  يقبل اهللُ ني، الأمجع اسِ والنّ  واملالئكةِ  اهللِ ِ لعنةُ 

حيذره  ؛فيهبم رَ وا الفاجِ اذكرُ  ؟متى يعرفه النّاُس  ؟!رالفاجِ ترعون عن ذكرأَ »

 (٥)يعدِ  وابنُ  (4)ريازُي والش   (3)واحلكيمُ  (2)نياالدّ  أِب  رواه ابنُ  «اُس النّ 

                                                          

إمالء   ختاذ املستميل، أصحاب الُكنى،باب ا "الّراوياجلامع ألخالق"أخرجه اخلطيب يف ( 1)

، بطريق 2/11٨، 13٥4، ر:ابقامالصحابة ومناقبام والنّش ملحاسن أعمهلم وسوفضائل

اهلل  قال رسوُل  :عاذ بن جبل قالالوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن مُ 

: « ِيفعل  ن ملفمَ  ،هعلمَ  العاملُ  ظارِ فليُ  ،أصحاِب  ب  وَس  عُ دَ البِ  :-أو قال- نُ تَ إذا ظارت الف

 .«عدالً  وال فاً له رَص  يقبل اهللُ ال ،مجعنيأ اسِ والنّ واملالئكةِ  اهللِ فعليه لعنةُ  ،ذلك

يبة التي حيّل لصاحباا الكالم هبا، يبة، باب الغِ تفسري الغِ  "يبةالغِ  ذمّ "نيا يف الدّ  أب( أخرجه ابن2)

قال: قال  ه بطريق اجلارود بن يزيد، عن هبز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّ  ،27، صـ٨3ر:

 .«اسحيذره النّ ؛فيهوه بماس؟ اذكرُ متى يعرفه النّ  !؟رترعون عن ذكر الفاجِ أَ »: اهلل  رسوُل 

فيه للتحذير منه[ يف ذكر الفاِجر ]بم 166األصل  "النَّوادر"أخرجه احلكيم الرتمذي يف ( 3)

ه 391، صـ1069ر: قال: قال  -اهلل عليامرضوان-، بطريق هبز بن حكيم، عن أبيه، عن جد 

 .«اُس حيذره النّ  ؛فيهوه بماس؟ اذكُر متى يعرفه النّ  ؟!رالفاجِ ترعون عن ذكرأَ »: اهلل  رسوُل 

يف  2من حرف اهلمزة يف األخالق من قسم األقوال، الباب  3الكتاب  "لالعّم كنز"انظر: ( 4)

، نقاًل عن 3/23٨، ٨067، ر:...إلخ يف أخالق وأفعال 3...إلخ، الفصل  األخالق

 ."األلقاب"الّشريازي يف 

...إلخ، أسام شتى ممن ابتداء أساميام جيم،  من ابتداء اسمه ممن "الكامل"يف عدي  أخرجه ابن( ٥)

ه قال: اجلارود بن يزيد، عن هبز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّ ، بطريق 2/430، 361حتت ر:

 .«اسحيذره النّ ؛فيهبم ا الفاجَر واذكُر  ؟!الفاجرترعون عن ذكرأَ »: اهلل  قال رسوُل 
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ه وعىل آله وصحبِ  ،(4)هن حكيم عن جد  عن هبز ب (3)واخلطيُب  (2)والبياقُي  (1)والطرباينُ 

 :ين، أّما بعددين لألئّمة األربعة املجتادِ املقل   ،واجلمعةِ  السنّةِ ني من أهلوالتابعِ 

 ه حرضةُ َض الذي عرَ  ،اإلمعانِ مع ؤاُل تضّمنه هذا الّس  عىل ما فقد اّطلعُت 

لود يف لعمر واخلُ اوله، ومّتعه بطُ املسلمني بحياتِ  مّتع اهللُ- الشيخ أْحد رضا خانْ 

 نيعة، كفر  الشَّ  هذه البدعةِ عن أهل ،ةيعَ ظِ ه من األقوال الفَ نقلَ ما فوجدت   -هجنّاتِ 

ه، لسانِ  مضغِ  بتكليِف  اا مستحق  فُ باح، ومؤل  مُ  (٥)هاالستتابة دمُ اا بعدرصاح، ومرتكبُ 

                                                          

، 1010باب امليم، هبز بن حكيم عن أبيه عن جّده، ر: "املعجم الكبري" أخرجه الطرباين يف( 1)

ه قال: قال اجلارود بن يزيد، عن هبز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّ ، بطريق 19/41٨

 .«اُس ه النّفرعي ؛فيهبمه اذكرو ؟!الفاجرترعون عن ذكرأَ »: اهلل  رسوُل 

وهو باب يف السرت عىل أصحاب  ،اإليمن من شعب 69 "اإليمنشعب"أخرجه البياقي يف ( 2)

اجلارود بن يزيد، عن هبز بن حكيم، عن أبيه، عن ، بطريق 7/316٥، 9666القروف، ر:

ه فرعيَكي  ؛فيهبمه واذكرُ  ؟!الفاجرترعون عن ذكرأَ »: اهلل  ه قال: قال رسوُل جدّ 

 .«، وحيذره النّاساُس النّ

الضّحاك  ، جارود بن يزيد أبو3744يم، ر:اجلباب "التاريخ"أخرجه اخلطيب يف ( 3)

ه اجلارود، عن هبز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّ ، بطريق ٥/497، 2202النيسابوري، ر:

 ؛فيهبم هواذكرُ متى تعرفه النّاس؟  ؟!الفاجرترعون عن ذكرأَ »: اهلل  قال: قال رسوُل 

.«اُس ه النّفرعي

 )مصّحح(.              .اهـ ريي القَش  ةاوية بن حيدعمُ  :أي: عن أبيه، وهو عن أبيه جّد هذا (4)

 :آنفاً  سيفّصل الشيُخ كم -أّيده اهلل بنرصه-اإلسالم لطانلُس  "ورّض يده"إىل قوله:  ( هذه األحكامُ ٥)

 طتام اهـ.عن خمالَ  نان، وعىل العوام احلذرُ ّكام بالس  سان، وعىل احلُ ام بالل  بدعتِ  أن عىل العلمء إزالةُ 
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 سالةِ الر   ة، واستحقر منصَب يّ لوهِ بمقام األُ  حيث استخفَّ  ؛هه وبنانِ يدِ  ورض  

 ن بسط اهللُكه يف اإلُواء والتلبيس، فعىل مَ ه إبليس، وشارَ م أستاذَ مومّية، وعظَّ العُ 

 وا يف إزالةِ جيتادُ  أن ،ّكامه من األمراء واحلُ يدَ  َق ه من العلمء األعالم، وأطلَ لسانَ 

 واألذهان، أال! وإنّ  والبالدُ  بادُ منام العِ  ى يسرتيَح حتّ  ،نانسان والس  ام بالل  بدعتِ 

       فإّّنا  ؛ّليةطتام بالكُ من خمالَ  منام شياطني، فليحذر العوامُ  اهلل األمني، طائفة  بمّكة بلدِ 

طة املجذوم يف األذّية، ومنام أيضًا عندنا باملدينة النبوّية، ن خمالَ مِ  أشد   -!واهللِ ِ-

ملا  ؛ارِت ة عن جماوَ يام املدينتنفِ  ن قريب  وا فعَ يتوبُ ملبالتقّية، فإن مسترتة   قليلة   رشذمة  

 .ااتِ حيح من خاصيّ يف احلديث الّص  هو ثابت  

 ني، وأنمفتونِ  نا إليه ُريَ يقبَض  أن ،فتنةً  أراد بالنّاسِ  تعاىل إن هذا، ونسأل اهللَ

 .!صنينا من املخلِ وجيعلَ  ،النّيةِ  سنَ نا ُح يرزقَ 

 العلمء والفقراء الورى، وخادمُ  ه، أحقرُ ه، ورقمه ببنانِ قاله بلسانِ 

 مولداً  السي د أمحد اجلزائري املدين :املالكّية، بحرم خري الربّيةِ شيُخ 

 باً َس ري معتقدًا، املالكي مذهبًا، القادري طريقًة ونَ األشعَ 

 اًل متّمًم عبدهًم مبج  معظ   ،مً يًا ومسل  حامدًا مصل  

 السّيد أْحد اجلزائري
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 ٢٤: تقريظ

 شيبةِ  يف، ذاملعارِ نِ عدَ ف، ومَ العوارِ زِ رماء، كنالكُ العلمء، وكريمكبريِمن 

الشيخ خليل بن إبراهيم كويت، موالنا امللَ  الفيضِ يمء، ذمن الّس  ِق العلمء، املوفَّ 

 :ويترص الالهُ بالنَّ  ، أّيده اهللُ(1)ربويتالخ 

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

 نا حمّمد  سّيدِ  النبّيني،عىل خاتمِ  المُ والّس  الةُ العاملني، والّص احلمد هلل رّب 

 :بعد ين، أّماالد  إىل يوم ني هلم بإحسان  ه أمجعني، والتابعِ وعىل آله وصحبِ 

ه اعتقادُ  الواجُب  املبنيُ  ر يف هذا املقام، هو احلق  اإلسالم، املقرَّ علمء فتحريرُ 

ا ولوي أْحد رضالفاضل الكامل املَ  مةُ العاّل  قه العاملُ املسلمني، حسبم حقَّ بإمجاع علمء

د، املسلمني به عىل األبَ  تعاىل نفعَ  ، أدام اهللُ "داملستنَ  داملعتمَ "يف كتابه  ،ويلْ يْ الرَبَ  خانْ 

 ع واملآب.واب، وإليه املرَج اهلادي إىل الصَّ  واهللُ

 :بوييف باحلرم الّشيف النّ العلم الّّش تبه خادمُ بكَ  أمرَ 

 خليل بن إبراهيم الربويت

                                                          

أّنه كان من كبار علمء  "ةيبة وذكريات األحبّ ط"باملسجد النبوي، وذكر صاحب  اً مدّرس كان( 1)

 ٨1م، صـ2004 أكتوبر/نوفمربعدد  "نور احلبيب" املجّلة الشارية) عاده.املدينة املنّورة يف 

املدينة اء وقّر وأدباء وفقااء  من علمء: ملع ٥الفصل  "كريات األحّبهطيبة وذ"و .تعريباً 

 .(130صـ ،1اجلزء  ،املنّورة
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 ٢٥: تقريظ

 ِمن 
ِ
عادة، وحقيقةِ  املصّور، صورةِ  وِح ر، والر  املنوَّ  الضوء السيادة،  السَّ

 شيد، موالناالرَّ  ات، احلميدِ املربَّ اخلريات، وجالئل سنى وزيادة، ودالئلاحلُ يذ

د سعيد السي د حمم 
 :زال بالفضائل الئل، الالدّ ، شيخ(1)

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

ه، منِ ب، ْحدًا نتمّسك بيُ املآرِ  ب، وتتيّّرُ احلمد هلل الذي به تستنتج املطالِ 

نا لوان عىل سّيدِ توايل املَ  ما ه، وصالًة وسالمًا يتواليانِ ف إىل أمنِ من املخاوِ  ونلجأُ 

 ولِ اهلَ  اشتدادِ  عند به اخلالئُق  ذَ واألرض، والَ  مءُ ه الّس ببعثتِ  الذي أرشقْت  ،حممد

م ه فاُ ه وأفعالَ وا أقوالَ ظُ ه، وحفِ من أضوائِ  ورَ وا الن  ه الذين اقتبُس رض، وعىل آلِ العَ يومَ 

ة، وبذلك كان سوَ هبم أُ  تابع  دي املحّمدي لكّل دوة، ويف اهلَ ين قُ هم يف الد  ملن بعدَ 

 الغَ  يعةِ هبذه الّّش  احلفظُ 
ِ
ي من أّمتِ  تزال طائفة   ال»املصدوق:  ادِق الّص  خمتّصًا بقول ّراء

 :بعد اأمّ  (2)«رونم ظاهِ اهلل وهُ  ام أمرُ ى يأتيَ حتّ  ،ينظاهرِ 

                                                          

هو حممد سعيد بن حممد املغرب، مفتي املالكية يف املدينة املنّورة، مدّرس وإمام يف املسجد ( 1)

 ."شيخ الدالئل"لقب: النبوي، ومشاور ب

 .(تعريباً  77م، صـ2004 أكتوبر/نوفمربعدد  "نور احلبيب" املجّلة الشارية)

 ...إلخ، «تزال طائفة ال»: كتاب اإلمارة، باب قوله  "صحيحال"مسلم يف  أخرجه( 2)

أسمء،  قالبة، عن أب وب، عن أبيد، عن أيّ زَ  اد وهو ابنْحّ ، بطريق ٨٥7صـ ،49٥0ر:

هم يرّض  ، التي ظاهرين عىل احلّق من أمّ  تزال طائفة   ال»: اهلل  عن ثوبان قال: قال رسوُل 

= 
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ه للقيام، بادِ ه من عِ ن اختارَ ق مَ قد وفَّ  -هنّتُ مِ  مْت ه وعظُ متُ ظَ عَ  جّلْت - فإّن اهللَ

من  عَ أطلَ  باةِ ليل الش   مَ فاام، فإذا أظلَ ه بثواقب األّراء، وأمدَّ يعة الغَ بخدمة هذه الّّش 

 العلذةِ عن التغيري والتبديل بني جاابَ  بذلك حمفوظةً  فصارْت  ه بدرًا،سمء علمِ 
ِ
 مء

الشيخ  حر الفّاامة، حرضةُ مة، والبَّ العاّل  ام العاملُ ن أجل  يل، ومِ جِ ياًل بعدجِ  النّقادِ 

ائغني عىل الزّ  "داملستنَ  داملعتمَ "ه يف كتابه يف رد   ، فقد أجادَ ولوي أْحد رضا خانْ املَ 

اهلل عىل عن اإلسالم واملسلمني خريًا، وصىّل  الفساد والنكد، فجزاه اهللُ  أهل ،يناملرتد  

 م.وآله وسلَّ  سّيدنا حمّمد  

 :ه ببنانه، الفقري لرّبهقاله بلسانه، ورقمَ 

د سعيد بن د املغريبحمم   الئل، الد   شيخ، السي د حمم 

 !ُفر اهلل له وللمسلمني

 

 

                                                          

= 

كتاب  "صحيحال". وأيضًا أخرجه مسلم يف «اهلل وهم كذلك مرُ أ ى يأيتَ ن خذهلم، حتّ مَ 

يعني ]مروان ، بطريق ٨٥7، صـ49٥1ر: ...إلخ، «تزال طائفة ال»: اإلمارة، باب قوله 

 يزاَل  لن»يقول:  اهلل  رسوَل  عن إسمعيل، عن قيس، عن املغرية، قال: سمعُت  [الفزاري

 .«اهلل وهم ظاهرون ام أمرُ ى يأتيَ اس، حتّ تي ظاهرين عىل النّمن أمّ  قوم  
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 ٢٦: تقريظ

  يل اجلليل، والعامل النبيل، ذالفاِض ِمن 
ِ
مري، القَ  ورِ والن   ،ميسالّش  الضياء

 :الغّض الطري ينِ يش اهلَ ، دام بالعَ (1)مريمد بن أمحد الع  حمالشيخ موالنا 

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

لني، املرَس بيني، وإمامالنّ عىل خاتم المُ والّس  الةُ العاملني، والّص احلمد هلل رب  

 :ين، وبعدالد  إىل يوم يه بإحسان  وتابعِ 

ق الفّاامة، د املحق  مة، واملرِش العاّل  عىل رسالة العاملِ  فقد اّطلعُت 

ين الد  طائف، سّيدنا األستاذ َعلماللَّ  اإلهليّةِ  ف، واملنِح ف والعوارِ املعارِ صاحب

جوده، وأنار بوُ  أمتع اهللُ-  الشيخ أْحد رضا خانْ اَل نْ ه، املُ ه، وعمد املستفيد ومتنِ وركنِ 

 دةَ د، ومقي  راِص امل مةَ د، ومتم  املقاِص  لةَ ا مكم  فوجدُت  ،-هاودِ ُش  العلوم بأنوارِ  سمءَ 

 اا، وأتْت دين فاجتّثتْ لحِ املُ  بهِ عىل ُش  ْت ذَ د، قد استحوَ واملوارِ  رِ املصادِ  د، وعذبةَ وارِ الّش 

 الرباهني، وعذوبةِ  طوعِ وُس  ضوح األدّلةِ وُ مع ،اافاستأصلتْ  قةِ نادِ عىل أسباب الزَّ 

                                                          

. عامل، ه12٨0سنة  ةاجلزائر ببلدة بسكر يف لدهو الشيخ حممد بن أْحد العمري الواسطي، وُ  (1)

ر إىل املدينة هاَج  ه1301مالكي، حافظ، مدّرس يف املسجد النبوي، شاعر، أديب. سنة 

علمء لبعض : تراجم 4الفصل  "طيبة وذكريات األحّبه") .ه136٥املنّورة، وتويّف هبا سنة 

عدد  "نور احلبيب" املجّلة الشاريةو. ٥4-٥2صـ، 1اجلزء ، ائاااملنّورة وأدباملدينة 

 .(تعريباً  77م، صـ2004 أكتوبر/نوفمرب
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ه عن اه أجرَ اجلزاء، ووفّ  نَ ه أحَس ينِ ه ودِ ه عن نبي  رب   ين، فجزاه اهللُاملوازِ  وصّحةِ  ِك املسالِ 

 وىف، شعر:كيال األَ ه باملِ اإلسالم وأهلِ 

 داً مشي   (1)زال يف اإلسالم فخراً وال
 

 ن يّريبه هيتدي يف الرّب والبحر مَ  
 

 

 مريحمّمد بن أْحد العُ  ه، راجي دعائِ ه1324قاله يف ربيع الثاين 

 بويباحلرم النّ  لمِ العِ  أحد طلبةِ 

 مريالع  

 ي حمّمداً منه بتسميتِ  ة  مّ  ذفإّن يِل 

 

 

                                                          

 )مصّححه(.          .هـا "قرصاً "ب: لعّل األنَس  (1)
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 ٢٧: تقريظ

والتّشيف،  العز   ير العريف، ذطيف املاهِ يف النظيف اللَّ السّيد الّّش ِمن 

د  الشيخ الغني عن التوصيف، حرضة موالنا السّيد عب اس بن السي د اجلليل حمم 

 :ضوانتعاىل يف اليوم العبوس بالر   لام اهللُالئل، عامَ الدّ ، شيخ(1)رضوان

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

منك وإليك، وصالًة  حيص ثناًء عليك، ولك احلمدُ نُ  نا السبحانك ربَّ 

 وخفَّ  ،قلم خطَّ  األّمة، ما داةِ ّمة، وعىل آله وصحبه هُ الغُ ك كاشِف وسالمًا عىل نبي  

 :بعد اخلريات قدم، أّما عةِ إىل مسارَ 

  فيقول فقريُ 
ِ
 ضوان: أطلقُت سّيد حمّمد رِ املرحوم الابن اإلخوان، عبّاُس دعاء

شاد يف حّلَتي والرَّ  دادِ من السَّ  ا رافلةً سالة، فوجدُت هذه الرّ  براعةِ  يف ميدانِ  عنان الطرِف 

؛ لكوّنا "دد املستنَ املعتمَ "اللة، فاي والضَّ  عِ دَ البِ عىل أهلِ  بالرد   وجاللة، كافلةً  مجالة  

 ه األفاام، وحّققْت  إدراك دقائقِ يف ضّلْت ما د، قد أوضحْت نَ عًا وَس ين مفزِ للماتدِ 

                                                          

، وتويّف هناك ه1293، ُولد يف املدينة املنّورة سنة ضوانرِ  أمني السّيد عّباس بن حممدالشيخ  (1)

سًا يف املسجد النّبوي، وشيخ ،ه1346سنة  الئل وشاعرًا وعاملًا شافعيًا وماهرًا الدّ وكان مدر 

، "الوطرالرب  لّشح بلوغفتح" :احلديث. من تصانيفه يف علم مصطلحات احلديثيف علم

الفقه:  ، ويف علم أصول"النّاِس بأسانيد السي د عّباس إعالمُ "الّرواية:  ويف علم

فات.وُري "كفايُة الطاّلب"الفرائض: ، ويف علم"الطاّلبعمدة"  ذلك من املؤلَّ

 .تعريبًا( 119صـ "الّدولة املكّيةتاريخ")
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 النبيُل  النبيهُ  ممُ اهلُ  الذكّي  اإلمامُ  مةُ العاّل وهو  ه األقدام، كيف اليف حقائقِ  زّلْت  ما

وي لْ يْ الرَبَ  ولوي أْحد رضا خانْ املَ  مان، حرضةُ العرص والزَّ  اجلليل، وحيدُ  الوجيهُ 

 َل ف، أجزَ العوارِ  ل لطائِف نازِ ًا يف مَ ف، وبدرًا سائرعارِ وضًا يانعًا باملَ زال رَ  احلنفي، ال

 تام بجوار خريِ اخلِ سنَ املآب، ورزقنا مجيعًا ُح  سنَ ي وإّياه ُح نِ حَ نَ يل وله الثواب، ومَ  اهللُ

 الم.الّس  وأتم   الةِ الّص  التمم، عليه وعىل آله وصحبه أفضُل  األنام، وبدرِ 

 :لوقاتيف مسجد أفضل املخ ،اخلرياتودالئلِ  العلمِ ه خادمُ كاتبُ 

 ابع من ربيع الثاينعّباس رضوان يف اليوم الّس 

 ضوانالسي د حممد ر   عباس بن

 نانه يدخل اجلِ بفضل بارئِ 
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 ٢٨: تقريظ

 صنِ كي، الغُ ن الذَّ طِ كي الفَ حول الطّيب الزَّ الفُ قول، أحدِ العَ  الفاضلِ ِمن 

 والفالُح  وزُ ، ذكره الفَ (1)س  رخ ح  مر بن محدان املخ ع   الشيخ املغريس، موالنا ن بالطيِب املزيَّ 

 :نيس وما

                                                          

 -ه1292املحريس الُتونيس املّكي املدين ) ن ْحدانبن عمر ب عمر بن ْحدانالشيخ ( 1)

ولتية، سدر  املم( 1949 -م1٨7٥ه/136٨ ث، وقد وحمد   باملسجد احلرام وبمدرسة الصَّ

سنة جاء مع  13، وملا بلغ من عمره ه1291. ُولد بجربة سنة يَفنيث احلرَمني الّّش ُلّقب حمد  

ىل املدينة املنّورة فاختذها َمسكنًا ومستقرًا، وأكمل والده مّكة املكرمة وحّج، ثّم ارحتل مع والده إ

مة السّيد العاّل حفَظ القرآن عن ظار قلب يف سنة ونصف، ثّم اشتغل بطلب العلوم، فقرأ عىل 

ث العاّل أْحد بن إسمعيل الرَبزنجي، مفتي الّشافعية باملدينة املنّورة، ومن أشياخه:  مة املحد 

املعمر الربكة الشيخ أبو النرص بن عبد القادر اخلطيب،  مةالعاّل الشيخ شعيب الدكايل، و

ثه أبو اإلسعاد السّيد عبد احلي بن عبد الكبري الكّتاين. دّرس يف العاّل و مة حافظ العرص وحمد 

سًا يف ه 13٥1ما ينوف عن مخس سنني، ثّم يف سنة  "مدرسة الفالح" مدرسة "أقيم مدر 

ولتية يف احلرم الّشيف املّكي. كان جمازًا يف العلوم والّسلوك  فاو يدّرس فياا، وله دروس "الصَّ

ْيلوي  رضا خانْ  د اإلمام أْحدمن املجد   يف  اً راختصاه ، ومجع أسانيدَ -عليه رْحة اهلل القوي-الرَبَ

ه الشيخ حممد ياسني الفاداين املّكي وتلميذُ  "ببعض أسانيد عمر ْحدان ذوي العرفان" كتابه

 "طمح الِوجدان يف أسانيد الشيخ عمر ْحدانمَ "ه وأسانيده يف كتابه والَ ومجع أح ،أّلف يف حياته

ْيلوي وعلمء مّكة املكّرمة رْحام اهللحد  املاإلمام أْحد رضا ") ثّم بعد ذلك خلّصه.  "ث الرَبَ

= 
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 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

 والن ور، ثّم الذين ي خَلَق الّسمواِت واألرض، وجَعَل الظلمِت احلمد هلل الذ

بيني، القائل: النّ خاتم نا حمّمد  دِ عىل سي   المُ والّس  الةُ ، والّص يعدلون كفُروا برهّبم

عن  رواه احلاكمُ  «اعةالّس  حتّى تقومَ  ، احلّق رين عىلي ظاهِ من أّمتِ  تزال طائفة   ال»

عىل أمر  امة  ي قومن أّمتِ  تزال طائفة   ال»هريرة:  عن أب هماج البن ، ويف رواية  (1)عمر

 :بعد ين، أّماه الذين شادوا الد  ين، وأصحابِ وعىل آله اهلادِ  (2)«فاان خالَ ها مَ يرض   ال ،اهلل

التحقيق  الدّراكة الفّاامة، ذو مةُ العاّل  ملُ ره العاحرَّ  عىل ما فإيّن قد اّطلعُت 

يف اخلالصة املأخوذة من كتابه املسّمى  ،جناب الشيخ أْحد رضا خانْ  ،رالباهِ 

األذى عن  ه، فلقد أماطَ فِ مؤل   ر  دَ  التحرير، فلّلهِ ه يف ُايةفوجدتُ  ،"داملستنَ  داملعتمَ "بـ

 ين وعاّمتام.الد   ئّمةِ ه وألولرسولِ  هللِ َح طريق املسلمني، ونَص 

                                                          

= 

، اجلزء ٥٥، حرف العني، ر: 2الباب  "نثر الدرر يف تذييل نظم الدرر"وًا، تعريب 61، 23صـ

 .(لتقطاً م ٥69 -٥67، صـ2

 ،عن قتادة، بطريق ٨/29٨0 ، ٨3٨9ر: ن واملالحم،تالفكتاب "كاملستدرَ "أخرجه احلاكم يف  (1)

: اهلل  قال: قال رسوُل  اب عن عمر بن اخلطّ  ،عن سليمن بن الربيع ،بريدة عن ابن

 .«اعةى تقوم الّس حتّ  ،ي ظاهرين عىل احلّق تِ من أمّ  تزال طائفة   ال»

، 12صـ، 7، ر:اهلل السنّة، باب: اتباع سنّة رسولاملقّدمة، كتاب "سننال"يف  ماجه أخرجه ابن( 2)

 هريرة أنّ  عن أب ي،ة احلرضموكثري بن مّر  ،دعن عمري بن األسوَ  ،علقمة نرص بن علقمة أببطريق 

 .«فاان خالَ ها مَ يرّض  ال ،اهلل عىل أمرِ  قوامة   يتِ من أمّ  تزال طائفة   ال»: قال اهلل  رسوَل 
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 ري اعتقاداً األشعَ ، حريس املالكي مذهباً دان املَ مر بن َْح عُ  :ربيع الثاين ٨قاله يف 

 الموالّس  الةِ الّص  األنام، عليه أفضُل العلم ببلدة سّيدِ خادمُ 

 عمر بن محدان املحرس
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 ٢٩: تقريظ

 :وأحرى بالتكرار أحق   سُك خرى، واملِ أُ  سطره مّرةً ما  (1)منه

 حيممحن الر   الر  بسم اهلل

 ه، ويّّرَ دلِ ه بعَ ّل َمن خذلَ ه، وأَض قه بفضلِ دى َمن وفَّ احلمد هلل الذي هَ 

م ني، وبقلوهِب ام ناطقِ نتِ نوا باهلل بألِس كرى، فآمَ هم للذِ صدورَ  َح ّرى، ورَش املؤمنني لليُ 

رْحًة  ه اهللُلَ ن أرَس عىل مَ  المُ والّس  الةُ لني، والّص ه عامِ لُ ُس ه ورُ ام به كتبُ أتتْ ني، وبمخملِص 

 كل   ه املبني، فيه تبيانُ عليه كتابَ  َل للعاملني، وأنزَ 
 
دين، فبيّنه لحِ املُ  إحلادِ  وإبطاُل  ،يشء

ين، ه الذين شادوا الد  ين، وأصحابِ والرباهني، وعىل آله اهلادِ  األدّلةِ  ه الواضحةِ بسنّتِ 

د هبم ن قلَّ عة املجتادين، ومَ  األئّمة األربمسيّ  ين، الالد  إىل يوم عام بإحسان  ن تبِ ومَ 

 :بعد من مجيع املسلمني، أّما

العلوم، باقر مشكالت ،مةالعاّل العامل  ي يف رسالة الشيِخ نظرِ  حْت فقد رّس 

ايف، وتقريره الكايف، الشيخ بتوضيحه الّش  ،ومبني املنطوق مناا واملفاوم

ه، وأدام فظ اهلل ماجتَ ح- "داملستنَ  داملعتمَ "وي، املسّمة بـلْ يْ الرَبَ  خانْ رضاأْحد

 م اخلبيُث ا شافيًة كافيًة فيم ذكر فياا من الرّد عىل َمن ذكر فياا، وهُ فوجدُت  ،-ههبجتَ 

مان، ورشيد أْحد الزَّ  رِ آِخ  يلمةُ مَس  الكّذاُب  ّجاُل أْحد القادياين الدَ ُالم :عنياللَّ 

عنام  ثبَت  ء إنوي، فاؤالانْ عيل التَ وأرشف ،ياتِ نبِ ي، وخليل أْحد األَ كوهِ نْ الكَ 

                                                          

 .حريسر ْحدان املأي: من الشيخ عم (1)
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 ،أْحدمن رشيد بي النّ  ِمن اّدعاء النبّوة للقادياين، وانتقاصِ  ذكره هذا الشيُخ  ما

ام عىل قتلِ  هم ووجوِب فرِ شّك يف كُ ين، فالعيل املذكورِ وأرشف ،أْحدوخليل

 ذلك. (1)نهمكِ ن يُ مَ كّل 

  :قاله الفقري إىل اهلل تعاىل

 عمر بن محدان املحرس

 بويعلم باملسجد النّ الاملالكي خادم

 

                                                          

 اإلسالم اهـ.وهم سالطني (1)
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 ٣٠: تقريظ

، ئاملساوداوي، لداء أهلل، العامل العامل، الطبيب املُ ل الكامِ الفاِض ِمن 

د املدين الد   الشيخ السّيد د بن حمم   :تعاىل بالفضل احلاوي ، تغّمده اهللُ(1)يداويحمم 

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

ن وااله، ، وآله وصحبه ومَ اهللعىل رسولِ  والّسالمُ  احلمد هلل، والّصالةُ 

 :بعد أّما

اري، الشيخ أْحد الّش  النحرير، والدّراكةُ  مةُ العاّل سطره  عىل ما فقد اّطلعُت 

واب، مسموم  حائد  عن الّص وىل األلباب، وترياقًا لكل  حرًا ألُ ه َس ، فوجدتُ رضا خانْ 

بمقتضاها،  مسلم  العمُل صدق، فيجب عىل كّل  ه املرسومةُ ه حّق، وأدّلتُ وإّن قولَ 

 من اخلريات منتااها. حتّى يناَل  ،رياه رّسًا وجاراً ج  وتكون هِ 

 :رّبهاملساوي، فقري كتبه أسريُ 

 عفي عنه يداويحممد بن حممد احلبيب الد  

 

 

                                                          

املجّلة ) كبار علمء املدينة املنّورة. من د حممد بن حممد احلبيب الديداوي،هو الشيخ السيّ ( 1)

 "كريات األحّبهطيبة وذ"و. ٨1م، صـ2004 أكتوبر/نوفمربعدد  "نور احلبيب" الشارية

 .(129صـ ،1اجلزء  ،املدينة املنّورةاء وقرّ وأدباء وفقااء  من علمء: ملع ٥الفصل 



 134  ريظاتتق

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

 

 ٣١: تقريظ

األخيار اري، أحداألمصار والرَب اري بنياخلري اجلاري، واملري الّس  يذِمن 

د بنالباري، من خيار د الس   الشيخ حمم  س باحلرم ، املدر  (1)وس الياريحمم 

 :ّفاريالغَ تعاىل عليه بشأن املختاري، جتىّل اهللُ

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

ين كّلهظارَ ليُ  ،دى وديِن احلّق ل رسوَله باهلُ الذي أرَس احلمد هلل  ، ه عىل الد 

نا حمّمد، وعىل سّيدِ  ،إلطالقلق عىل ااخلَ  عىل أفضلِ  ائمنِ الدّ  األمتّانِ  المُ والّس  الةُ والّص 

لني، وعىل آل األنبياء واملرَس ه، وعىل سائره وفعلِ ه يف قولِ ن تبعَ ومَ  وصحب   آل  

 :بعد احلني، أّماالّص  اهللِبادِ عِ  أمجعني، وعىل مجيعِ كل   وصحِب 

اللة، التي والضَّ  فرِ والكُ  يغِ الزّ عىل أهل سالة يف الرد  عىل هذه الرّ  فقد اّطلعُت 

الشيخ  ق، حرضةُ ق الفّاامة املدق  املحق   مةُ العاّل  ،الكامل اإلنسانُ  الفاضُل  ا العاملُ فاألَّ 

ا كافيًة يف الرّد عىل فوجدُت  -آمني! ،أنله احلال والّش  اهللُ َح أصلَ - أْحد رضا خانْ 

العاملني، الذين رّب  ك وتعاىل ورسولِ تبارَ  ين عىل اهللِدين املعتدِ لحِ ائغني املُ هؤالء الزّ 

 َأن ُيتِمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن﴾ ُيِريُدوَن َأن ُيْطِفُؤوْا ُنوَر اهللِ بَِأْفَواِهِاْم َوَيْأَبى اهللُ إاِلَّ ﴿

َبُعوا َأْهَواءُهْم﴾[، 32]التوبة: ِذيَن َطَبَع اهللُ َعىَل ُقُلوهِبِْم َواتَّ [، 16]حمّمد: ﴿ُأْوَلِئَك الَّ

                                                          

 هو الشيخ حممد بن حممد السويس اخلياري، مدّرس يف املسجد النبوي. (1)

 .(تعريباً  ٨1م، صـ2004 أكتوبر/نوفمربعدد  "نور احلبيب" املجّلة الشارية)
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ُهْم َعِن هم، ى أبصارَ ام عن احلّق وأعموأصمَّ  ْيَطاُن َأْعَمهَلُْم َفَصدَّ َن هَلُُم الشَّ ﴿َوَزيَّ

بِيِل َفُاْم اَل  ِذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلب  [، 24]النمل: هَيَْتُدوَن﴾السَّ ﴿َوَسَيْعَلُم الَّ

حية املشاورة صوص الرّص للنّ  [، كيف ال وهي موافقة  227]الشعراء: َينَقلُِبوَن﴾

 وذُ ن يلُ به ومَ وىف، وقرّ األَ  اجلزاءَ  ةِ اخلرييّ  اا عن هذه األّمةِ فَ مؤل   فجزى اهللُحيحة، الّص 

 .ه، آمني!نفعَ   حمّمد  به البدعة، وأدام ألّمةِ  مَ وهدَ  لفى، وأّيد به السنّةَ يه زُ به لدَ 

 :كتبه الفقري إىل اهلل الباري

د الس   د بن حمم   وس الياريحمم 

 يفخادم العلم الّّش 
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 ٣٢: تقريظ

سب الن   ة، اجلامع بني رشِف نون العقلي  ة، وفائز الف  النقلي   العلومِ حائزِمن 

وذعي، مفتي ق الل  ق األملعي، واملدق  املحق   ،عن أب   أبا   واملجدِ  سب، وارث العلمِ والح 

ت (1)نزجي أمحد الَب  الشيخ يفافعي ة باملدينة املحمي ة، موالنا السي د الش  الش   ، عم 

ومِ  ه كل  ض  فيو  :نجيي وزح ر 

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

ح له ه، الذي يسب  ه وصفاتِ ه يف ذاتِ ق لذاتِ املطلح  له الكامل   بح المد هلل الذي وجح 

ن يف أرِض  نقص  سه عن كل  ويقد   ظري، ي  والن  ه عن الش  حقيقت   ه، وتعالت  ه وسامواتِ مح

ِميع  فـ وح الس  ه  ٌء وح ِمث لِِه َشح  ي سح كح ﴾ ﴿لح  دق  هو الص   ،يلزح ه األح كالم   [11:ورىالش  ] البحِصري 

 محةِ الر   والتسليم، وأكمل   الةِ الص  املبني، وأفضل   والق   ه الفصل  اليقني، وقول   وعني  

د الذي اصطفاه رب  دِ والتكريم، عىل سي   والربكةِ   ه عىل العاملني، وآتاه علمح نا وموالنا حمم 

                                                          

أديب، من  (.ه1337)ت  جين  زح ين الربح هاب الد  أمحد بن إسامعيل بن زين العابدين املدين، ِش  (1)

ترفع نسبها إىل  "بجبال األكراد"هروز ها من شح رة، من أرسة كبرية أصل  أعيان املدينة املنو  

رة لد يف املدينةو   السني السبط. يس الرم باملدينة، وكان من مدر   ،م هبا وبمرص، وتعل  املنو 

يف  واستقر   ،نبولاسطإثامين بعنها يف جملس النواب الع   وانتخب نائبا   ،افعية فيها إفتاء الش  وتوىل  

 ،"ديقيةاملناقب الص  " : هبا. له رسائل لطيفة منهاوىل، وتويف  ة األ  ام الرب العام  مشق أي  دِ 

ة النصيحة العام  "و ،"البقيع النظم البديع يف مناقب أهل"و ،"ابمناقب عمر بن اخلط  "و

 .(1/99 "األعالم")               ."جواهر اإلكليل"و "ةمللوك اإلسالم والعام  
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لِ  الح ِمن  املجيد،  عليه القرآنح  لح رين، وأنزح ني واآلِخ األو  ِه وح ي  دح ِ يح بحاطِل  ِمن بحني  أ تِيِه ال  ﴿الح يح

﴾ ِيد  يم  محح
كِ ن  حح نِزيٌل م  ِفِه تح ل  لت: خح تستقىص،  التي ال ه بالكامالِت [، وخص  42]فص 

 همل  عىل اإلطالق، وأكمح  لق ذاتا  وشامئلح اخلح  حتىص، فهو أفضل   التي ال مه املغي باِت وعل  

ه د رشيعتح ه، وأب  بعدح  نبي   وال رسولح  شقاق، وختم به النبي ني، فالال  بالعقال  وعلام  وعمح 

ه، وآله الطي بني الطاهرين، وأصحابه وعدح  اعة، وينجز اهلل الس   تقومح  ىتنسخ حت  فال

ا ،وا ظاهرينح  هم حتى  أصبح عىل عدو   رص اهللِدين بنح املؤي    :بعد أم 

يني ي، السي د أمحد ابن السي د إسامعيل السح ه املنجِ رب   عفوِ إىل فيقول املحتاج  

ة، عليه أفضل  الشافعي ة يف مدينة خري ادةِ نجي، مفتي الس  زح الربح   والتحي ة: الةِ الص   الربي 

ا  إين  قد وقفت    والتحرير، والتدقيِق  التحقيِق هري، ذوم الش  لح مة النحرير، والعح العال  أّي 

ح  واجلامعة، جناب الشيخ أمحد رضا خان   السن ةِ والتحبري، عامل أهلِ   أدام اهلل  -وي ل  ي  الربح

ى بـمن كتابِ  عىل خالصة   -هه وارتفاعح توفيقح  ا عىل ، فوجدت  "داملستنح  داملعتمح "  املسم 

د، وقد أزلتح هبا األذى عن طريق املسلمني، جات من حيث اإلتقان واملنتقح رح ل الد  أكمح 

ةِ ه وألورسولِ  ونصحتح فيها هللِ حيحة، الص   الق   فيها برباهنيِ  ين، وأثبت  الد   ئم 

 فهي وإن، (1)«صيحةالن   ين  الد  »: ه وامتثلتح فيها قولح 
ِ
 كانت غني ة  عن اإلطراء

 
ِ
 عن بعضِ  ا يف رهااها، وأجلوح ّيح أجارِ  اجلميل، لكن ي أحببت  أن والتبجيل، والثناء

                                                          

، 44، صـ196ر: الدين النصيحة، بيان أن  كتاب اإليامن، باب  "حيحص  ال" أخرجه مسلم يف( 1)

 ين  الد  » :قال  يح بالن  أن   يارعن متيم الد   ،يزيد عن عطاء بن ،سفيان عن سهيل، بطريق 45

 .«تهمة املسلمني وعام  ه وألئم  ه ولرسولِ ولكتابِ  هللِ» :قال ؟ملن :قلنا «صيحةالن 
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اجلميل،  ه من الظ  استوجبح ها فيامصاحبح  كح ي أشارِ لكح  ؛اتبيااِه  الوجوه يف مضامرِ 

خح  واألجرِ   .!اهلل والثواب اجلزيلر عنداملد 

ا ما فأقول: املسيح، ودعواه  أمحد القادياين من دعواه مماثلةح كر عن غالمذ   أم 

ةح  الوحيح  ذل  من األباطيل التي  من األنبياء، وغري ه عىل كثري  ، وتفضيلح إليه، والنبو 

ها األسام اب، الطباع، فهو يف ذل  أخو مسح  ع، وينفر  عنها مستقيم  متج  يلمة الكذ 

الِ وأحد   ، والمنه عِ  يقبل اهلل  ارتياب، ال ني بالالدج  فا ، صح  قوال ، وال عمال ، وال لام 

باهلل  رح مية، وكفح هم عن الر  الس   روقح اإلسالم م  عن دين عدال ؛ ألن ه قد مرقح  وال

ه، ه وثوابح ه، ويرجو رمحتح وعذابح  مؤمن  خيشى اهللح، فيجب عىل كل  ه اجللي ةه وآياتِ ورسولِ 

 سار  وبالءٌ  ه داءٌ ربح ه من األسد واملجذوم؛ ألن  ق  منه فرارح  يفر  ه، وأنه وأحزابح بح يتجن   أن

 ن رِض مح م، وكل  ؤ  وش   جار  
 
بعح من مقاالتِ   بءيء ه عليها، ه الباطلة أو استحسنه أو ات 

م  بني م يف ضالل   فهو كافرٌ  ي طحاِن ه  بح الش  ي طحاِن أحالح إِن  ِحز  ب  الش  ِئ ح ِحز  لح ﴿أ و 

﴾ ونح حارِس  لِ 19]املجادلة: اخل  من  ين، ووقع اإلمجاع  م بالرضورة من الد  [؛ ألن ه قد ع 

لِ  ة إىل آخرِ  أو  دا  عىل أن  نبي   ،املسلمنيها بنياألم  النبي ني وآخرهم، خاتم نا حمم 

ةٌ بعدح  ه والانِ جيوز يف زم ال  ر.ن اد عى ذل  فقد كفح ألحد  من البش، وإن  مح  جديدةٌ  ه نبو 

ا الفِ  ة بـ رقة  وأم  ة بـوالفِ  ،"ةاألمريي  "املسام  ة والفِ  ،"ةالنذيري  "رقة املسام  رقة املسام 

رِ "وقوهلم:  ،"ةالقاسمي  "بـ خيل  ه نبٌي جديد، ملبعدح  ثح ، بل لو حدح ه ض يف زمنِ لو ف 

ة   (1)"...إلخ هتِ ذل  بخامتي    بعدح  جديدة   فهو قوٌل صيٌح يف جتويز نبو 
 ش    ه، والألحد 

                                                          

 .34صـ "اسحتذير الن " انظر: (1)
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ز ذل  فهو كافرٌ  ن جو  اهلل من اخلارسين، وعليهم  م عنداملسلمني، وه  بإمجاع علامء أن  مح

ن رِض   ين.الد  غضب  اهلل ولعنت ه إىل يوم -واوب  يت   مل إن-هم تل   بمقالتِ وعىل مح

ا الفِ  ابيال"رقة وأم  القائل بعدم  ،كوهين  رشيد أمحد الكح  أتباع   "ةوهابية الكذ 

ن يقول بوقوع تكفريِ   -ا  كبريا  لو  عام  يقولون ع   تعاىل اهلل -بالفعل  الكذب من اهللِمح

ن يقول بوقوع ش    فال ين ه من الد  كفر   الكذب من اهلل تعاىل، كافٌر معلومٌ أيضا  أن  مح

ن ال بوقوع الكذب من  فر؛ ألن  القولح ه يف الك  هو رشيك  ره فيكف   بالرضورة، ومح

ن قبلح  ،نا لة عىل نبي  ائع املنز  الش   مجيعِ  ي إىل إبطالِ تعاىل يؤد   اهللِ ه من األنبياء وعىل مح

 من األخبارالو   ٌم لعدمِ بذل  مستلزِ  لني؛ ألن  القولح واملرسح 
 
 التي اشتملت   ،ثوق بءيء

ر مع ذل  إيامنٌ ي   فاللة، املنز   اهللِ عليها كتب    منها تصو 
 
أن  مع ،وتصديٌق جازٌم بءيء

تِ  رشطح  ن ا بِاهللِ ه التصديق  اجلازم  بجميع ذل ، قال اهلل تعاىل: اإليامن وصح  وا  آمح ﴿ق ول 

ا مح اوح مح ي نحا وح بحاأ نِزلح إِلح األس  وبح وح ق  ع  يح اقح وح حح إِس  ِعيلح وح امح إِس  اِهيمح وح رح اأ نِزلح إىِلح إِب  مح أ وِِتح ِط وح

ا مح ى وح ِعيسح ى وح وسح ِم  الح م  هب  ح أ وِِتح الن بِي ونح ِمن ر  ق  بحني  ر  ونح ن فح ِلم  س  ه  م  ن  لح نحح  م  وح ن ه   م 
د   أححح

إِن امح  ا  فح و  ل  وح إِن تح وا  و  تحدح ِد اه  قح نت م بِِه فح ا آمح ن وا  بِِمث ِل مح إِن  آمح يحك  * فح  فحسح
اق  م  يِف ِشقح م  اهلل  ه  ه  ِفيكح

﴾ يم 
لِ عح ِميع  ال  وح الس  ه  هم أمجعني قد ات فقوا كل   لح س  [؛ وألن  الر  137، 136]البقرة: وح

تعاىل  الكذب من اهللبوقوع ه، فحينئذ  يكون القول  يف مجيع كالمِ  ه عىل صدقِ 

ن يكذ   يف كفرِ  ش    ل، والس  تكذيبا  جلميع الر   بني  رٌ ويلزم يف ذل  دح  هبم، والمح

باملعجزة  ل باملعجزات؛ ألن  التصديقح س  للر   اهللِ  تعاىل وتصديِق  هللِ  لِ س  الر   تصديِق 
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ت اجلهتان، ول، فانفك  تعاىل تصديٌق بالقح  ل هللِس  الر   تصديٌق بالفعل، وتصديقح 

حه صاحب  كام  .(1)"فاملواقِ " وض 

ا استناد   ة يف جتويز الكذب عىل اهللهذه الفِ  وأم  سبحانحه وتعاىل عام  - رقة الضال 

برِيا   يقولون ا  كح ل و  ة اخللفح  إىل جتويزِ  -ع  صاة، فهو استناٌد اهلل للع  يف وعيدِ  بعض األئم 

إذا كان ذل   ،صاةمشتمٌل عىل وعيد  لبعض الع   رشعي   ونص   آية  باطٌل؛ ألن  كل  

لقوله  ؛يبرح  تعاىل بال اهللِ  بمشيةِ  دٌ مطلقا ، فهو مقي   أو النص   يف تل  اآليةِ  الوعيد  

ا﴿إِن  اهللح الح تعاىل:  ِفر  مح غ  يح كح بِِه وح ح ِفر  أحن ي ش  غ  اء ﴾د ونح يح حن يحشح
لِ ح ملِ  [.4٨ساء:]الن   ذح

ا بالن   واملقي د فيها  يد  واحدة، فالقح  يل؛ فألن ه صفةٌ زح األح  فيسه الن  ظر إىل كالمِ أم 

يفرتقان  يد  والقح  ل، فاإلطالق  ظر للوحي املنز  ا بالن  وأم   ،يفرتقان دا  البح ال  وأح زح جمتمعان أح 

د منها، كام هي عىل املقي   فيها حمموٌل  ق  مطلح ها، وكل  وافرتاقِ  د اآلياِت بحسب تعد  

ر معة، فكيف ي  األصولي   القاعدة    -هجل  شأن  -القول بالكذب عىل اهلل  زوم  هذا ل  تصو 

ن يقول بجواز خلِف عند  ....!يصفونعىل ما املستعان   واهلل  !الوعيد؟ مح

ا قول رشيد أمحد الكح  ه بـن  وأم   الرباهني"كوهي املذكور يف كتابه الذي سام 

، وأي  ِ  يطان وملح للش   لم ثبتت  يف العِ  عةح إن  هذه الس  ": "القاطعة نص   املوت بالنص 

ثبت به الن   ى ترد  حت    اهلللم رسولِ عِ  يف سعةِ  قطعي    (2)"رشكٌ صوص مجيعا  وي 

                                                          

 .116،  صـ٨، اجلزء 7يف الصفات الوجودي ة، املقصد  4يف اإلهلي ات، املرصد  5املوقف  "املواقف" (1)

 .55صـ ب،الغيبحث علمم "الرباهني القاطعة"( 2)
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ل: :نيمن وجهح  ...إلخ، فهو كفرٌ  العلم دونه  واسع   يف أن  إبليسح  أن ه صيٌح  الوجه األو 

،  وهذا استخفاٌف صيٌح به. 

كا ، وقد نص  رِش  اهلل  لم لرسولالعِ  سعةِ  أن ه جعل إثباتح  والوجه الثاين:

ة   ن استخف   :املذاهب األربعة عىل أئم  هو من  ما وأن  محن جعلح اهلل كافٌر،  برسول أن  مح

 كافٌر. ،كا  وكفرا  اإليامن رِش 

ا قول أرشف سة  بيالن  عىل ذات  صح  الكم  إن"وي: التان   عيل وأم  املقد 

الغيوب أم بعضح  أح  ؟عنه أن ه ماذا أراد هبذا فاملسؤول   -يدٌ كام يقول به زح -لم املغي بات بعِ 

لم هذا العِ  ؛ فإن  مثلح !سالة؟رضة الر  ة  فيه لخصوصي   ، فأي  أراد البعضح  كل ها؟ فإن

 (1)"هائموجمنون، بل جلميع اليوانات والبح  صبي   ، بل لكل  مرو  وعح  يد  حاصٌل لزح 

 اهلل  استخفافا  برسول أن ه كفٌر صيٌح باإلمجاع؛ ألن ه أشد   :ه أيضا  ...إلخ، فحكم  

ه ولعنتِ  اهللِبا  لغضبوجِ وىل، وم  ابقة، فيكون كفرا  بطريق األح رشيد أمحد الس   من مقالةِ 

ِزئ ونح يرون بقول تعاىل: م جدِ ين، فه  الد   إىل يوم تحه  نت م  تحس  ولِِه ك  س  رح اتِِه وح آيح  ﴿ق ل  أحبِاهللِ وح

دح * الح  ت م بحع  ر  فح د  كح وا  قح تحِذر  ع  ﴾تح م  نِك   [.66، 65]التوبة: إِيامح

ق واألشخاص هذا حكم   نيعة، الش   املقاالت   عنهم هذه ثبتت  إن ،هؤالء الِفرح

 دنان، وأند ولد عح سي  بسن ةِ  ِ  نا عىل اإليامن، والتمس  تح يثب  الن ان املن ان أن فنسأل اهللح

األزمان،  ىدح مح  ها الباطلةِ فوس وأوهامِ س الن  ساوِ يطان، ووح نا من نزغات الش  حيفظح 

                                                          

 .13صـ "حفظ اإليامن"( 1)
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د  ك عىل سي  م وبارح مأوانا يف فسيح اجلنان، وصىل  اهلل تعاىل وسل   جيعلح  وأن  دنا حمم 

 .!العاملني، والمد هلل رب  اإلنس واجلان  سي د

 ، ه املنجيرب   إىل عفوِ  ه املحتاج  أمر بكتابتِ 

 ي ، ج  نزَ الَب  ين السي د أمحد بن السي د إسامعيل احلَس 

ة، عليه أفضل الص  الربح بمدينة خري ةادة الشافعي  مفتي الس    الة والتحي ةي 
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 ٣٣: تقريظ

ن هو يف بالدِ اضل الش  الفِمن  لم مثل وزير، هم كأمري، ولسلطان العِ الفح  هري، مح

حفظه اهلل  (1)وجيسيس املدين الت  جدل  الشيخ حممد العزيز الونزير املالك  املغريب األَ موالنا 

 :يسءي   ماتعاىل عن كل  

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

يليق يف  ه عام   التنزّي  ه والكامل، الواجب تقديس   بصفاِت  المد هلل املنعوِت 

ه ه من خلقِ ه وخريتِ وحبيبِ  ،ه ومصطفاهعىل نبي   الم  والس   الة  االعتقاد واملقال، والص  

عذاب مهني،  هوان ثم  ه كل  ِص ب من تنق  يشني، املستوجِ مامن كل   أ  وجمتباه، املرب  

 وترهات   النزغات  تندفع به  ه القويم مااقلني من دينِ داة األنام، الن  وعىل آله وصحبه ه  

اه عىل ممر  الد  ذل  من معجزاتِ األوهام، وكل    :بعد هور واألعوام، أم 

ر يف هاته الر   فقد طالعت  ما ق  ،ني ةالس   سالةِ حر  من فضائح هاته الِفرح

أراد  ما يطان  م اإلبليسي ة، وقضيت من ذل  العجب، كيف زخرف هلم الش  وضالالِت 

ون، وتفن نوا يف عمه  م فيها يح فر فه  م أنواعا  من الك  منهم األرب، واختلق هل وبلغح 

وسلكوا  ،الرب  الكريم اعتدوا عىل جانِب  ىينسلون، حت   حدب  م من كل  لوكها فه  س  

                                                          

رةلد يف تيونس، ثم  هاجح هو أندليس األصل، و  ( 1) فن تويف  ود   فمكث فيها إىل أن ،ر إىل املدينة املنو 

ظح هبا، عاملٌ  ، قر    ."الدولة املكي ة"لـ ظح وأيضا  أراد أن يقر   ،"سام الرمنيح  "لـ مالكيٌّ

 .(تعريبا   ٨1م، صـ2004 أكتوبر/نوفمربعدد  "نور البيب" املجل ة الشهرية)
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ِديثا ﴾كا  خبيثا ، سلح مح  ق  ِمنح اهلل ِ حح دح ن  أحص  مح ا عىل خاتم وؤر  [، وجتح ٨7]النساء: ﴿وح

 س  ر  
﴾ل عليه: نز  ميم، املب من صميم الص  ه املنتخح لِ ظِيم  ل ق  عح ىل خ  عح إِن  ح لح  ﴿وح

بة املرضية املجتثة لتل  األباطيل ها من الفتاوى واألجوِ بعدح  سطرح  وما [،4]القلم:

 ها، فذهبت هباء  بسنان الق  ورماح الفصل يف أعناقها ونحرِ  ها، الطاعنةِ من أصلِ 

حه ام مار، سي  املنري األهبح  بحمع الص   ر، وأن ى لظالم الدجيور بقاءٌ ذكح ي   منثورا  ال نق 

به صاحب     ة، حامل  لمي  ية العِ االر وهذ 
ِ
كي ة، يار الطي بة الز  ابن إدريس بالد   مذهِب  لواء

لطيف،  منزع  يف كل   والبالغةِ  العلامء األعالم، اآلِت من الرباعةِ  مفتي األنام، قدوة  

اجلزاء،  هم خريح مجيعح  هلل  يف، جزى اجي الش  زن  نا سي دي أمحد الربح نا وأستاذ  شيخ  

ر ذكح جال، وهل ي  ر مع الر  ذكح أ    مقال، وإين  الملثيِل  يبقح  وىف، فلماألح  ه اجلزيلح ر  هم بِ حح ومنح 

لكن خشيت  من عدم  !الفرس بنظر اخلفاش؟ ىأو يقاس مرأ ؟!قر الفراش  مع الص  

، ورجوت  أن تنالني رسان هذا امليدانأو عن ف  الشح  بعيدح  أن، وإن كنت  اإلجابة هلذا الش  

تل  العصابة، وأنتظم يف  مرةِ بالقدح املعىل  يف ز   هبم صبابة، وأفوز   حولِ مع هؤالء الف  

ّيدي للحق  وبه أستعني، فأقول مقتفيا   ين، واهلل للد   ه نرصة  ن انتىض سيف  سل  مح 

لتأصيل، حه من التحرير وافيام نق   للجميع األجورح  ف اهلل ضاعح -نا املذكور شيخِ  سبيلح 

هؤالء  عىل اجلزئي ات، وإدخالح  ل ياِت الك   ن  انطباقح إ :-به من التفريع والتفصيلوهذ  

ره سادت   رة، وتنزيلح املطه   يعةِ رق حتت قواعد الش  الفِ  نا األحكام بمقتضاها، قد حر 

 جلب   فيه، وإن ام القصد   ش    وال ارتيابح  عليه، وال مزيدح  بام ال املذكورةِ  باألجوبةِ 

 اإلرشاد. ويل   ب االعتضاد، وحتكم أساس البنيان، واهلل توجِ  نصوص   عضِ ب
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ةح  ن اد عى الوحيح مح "قال عياض:    كافرٌ "فهو ذل ، هح أشبح وما (1)"إليه أو النبو 

 ن ه كاملرتد  أ" :وحى إليهم أن ه ي  عح ن تنب أ وزح فيمح : (4)القاسم قال ابن  " .(3)"مالد   (2)حالل  

 .(5)"هرا  أو جح  ا  دعا إىل ذل  رِس  

ة خليٌل  وارتضاه أبو (6)شدر   واستظهر ابن    أن ه يقتل  (٨)"هتوضيحِ "يف  (7)املود 

                                                          

...إلخ،  تعاىل يف حكم من سب  اهلل 3...إلخ، الباب  ف وجوه األحكاميف ترص   4القسم  "فاالش  "( 1)

ف172، صـ2...إلخ، اجلزء  هو من املقاالت كفرٌ  بيان ما فصل يف  .بترص 

ةح  (2) م مرارا  أن  األئم  دح -لسلطان اإلسالم  ذكروا هذه األحكامح  قد تقد   أحد   قتلح  فإن   ؛-هنرصح  اهلل  أي 

 
ِ
 ورد   ،همعقائدِ  وإبطال   ،هممكائدِ  ن ام هو له وإليه، وعىل العلامء إظهار  إ ،ليهالد  ع أو إجراء

 !قاملوف   هم، واهلل طتِ مغالح  هم وسامعِ طتِ عن خمالح  حرتاز  واال ،منهم هم، وعىل العوام الفرار  مفاسدِ 

ح(.                  .اهـ  )مصح 

 .164، صـ2...إلخ، اجلزء  قاالت كفٌر هو من امل بيان ما فصل يف، 3، الباب 4القسم  "فاالش  "( 3)

 بمرص سنة املتوىف   ،محن بن قاسم بن خالد بن جنادة العتقي املرصي الفقيه املالكيالر   عبد هو( 4)

 (.5/417 "العارفنيهدية")                     ."نةاملدو  " :فصن ه. 191

ه يف بيان ما 1، الباب 4القسم  "فاالش  " (5)  .ملتقطا  143، صـ2اجلزء  ،فصل...إلخ،  سب   هو يف حق 

ين واملحاربنِي، كتاب املرتح  "البيان والتحصيل"أي: يف ( 6)  .16/364د 

ل من  بربيع األو  تويف   ،الضياء املرصي املالكي ندي أبوخليل بن إسحاق بن موسى اجل  هو  (7)

 ،لاجبا البن "ول واألملمنتهى الس  "يف رشح  "التوضيح" :من تصانيفهه. 767سنة 

 ."اهلل املنويف مناقب الشيخ عبد"و "مناس  الج  "و ،يف فروع املالكية "املخترص"و

 (.5/2٨٨ "العارفنيهدية")

ول واألمل" (٨) ة،  "التوضيح يف رشح منتهى الس   : خلليل بن إسحاق٨/219كتاب الديات، الِرد 

= 
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وجب ي  عطفا  عىل ما (1)"املخترص"وقال يف  ما إذا جهر. ال ،حيث أرس   دون استتابة  

ة: الرِ   .(2)"رعىل األظهح  ِس  ي   أن إال   ،ه أو تنب أن بتكذيبِ أو أعلح "د 

ن سب   وحكم   ي الر   اجلنابح  -عياذا  باهلل- مح به  أو ألقح  ،هأو عابح  ،فيعح النبو 

  هه عىل طريق السب  أو شب   ،هينِ أو دِ  ،هأو نسبِ  ،هنقصا  يف نفِس 
ِ
 والتصغريِ  ،عليه واإلزراء

 .ه القتل  له، فهو سابٌّ له، حكم   ه والعيِب لشأنِ 

كر ملن ذ   الساب   أن  حكمح عىل  العلمِ  أهلِ  عوام   عح أمجح "ر: نذِ بكر بن امل   قال أبو

 .(5)"افعيالش   ، وهو مذهب  (4)وإسحاق وأمحد   (3)يث  والل   يقتل، وممن قال بذل  مالٌ  

                                                          

= 

ىف سنة  (.5/2٨٨ "العارفنيهدية")                  .ه767بن موسى اجل ندي املرصي املالكي، املتو 

 .ه767: خلليل بن إسحاق اجل ندي املالكي، املتوىف  سنة"خمترص الشيخ خليل" (1)

 (.2/51٨ "الظنونكشف")

ة، صـ "املخترص" (2)  .249باب الِرد 

 ،مرص يف الفقه والديثمحن أبو الرث الفهمي النفي إمام أهلالر   يث بن سعد بن عبدالل   (3)

يف  "كتاب املسائل"و "كتاب التاريخ" :من تصانيفهه. 175 بمرص سنة وتويف   92نة لد سو  

 (.5/670 "العارفنيهدية")                  .الفقه

لنظيل املروزي اإلمام ااهلل بن مطر خملد بن إبراهيم بن عبد بن السن إبراهيم إسحاق بن أيب (4)

من  .ه23٨ بنيسابور سنة وتويف   163لد سنة و   ،"راهوية ابن"ـيعقوب النبيل املعروف ب أبو

 .يف الديث "كتاب املسند"و ،يف الفقه "ننكتاب الس  "و "تفسري القرآن" :تصانيفه

 (.5/163 "العارفنيهدية")

، باب ذكر ما "اإلقناع"أي: يف  (5) ن سب  الن بيح كتاب املرتد  ف.  ،2/5٨4جيب عىل مح  بترص 



 150 تقريظات

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

د بن سحنون وقال حمم 
جار   والوعيد   ،كر كافرٌ ملن ذ   صح املنق   اتمح أن  الش   العلامء   عح أمجح ":(1)

ةِ  ه عند، وحكم  اهللِ عليه بعذاب ن ش   (2)القتل   األم  "رح كفح  هه وعذابِ يف كفرِ  ، ومح
(3). 

 (5)يسأوح  أيب وابن (4)مصعب القاسم وأيب ابن من روايةِ  مال   "عن  صوص  والن  

هات   وغريهم مشحونةٌ  (6)ومطرف  (7)"سحنون ابن كتاب"كـ ،املذهب كتِب  هبا أم 

                                                          

له  .ه256 سنة تويف   ،املغريب املالكي الفقيه املناظر املفتي بقريوان حممد بن سحنون التنوخي (1)

 (.6/15 "العارفنيهدية")        .نةمن املدو   رشح أربعة كتب   :تصانيف كثرية منها

ده اهلل -اإلسالم طانله لسهذا كل   (2) م مرارا  اهـ. -هنرصح  أي   كام تقد 

 .، نقال  عن حممد بن سحنون134، صـ2اجلزء  ،لفص، 1، الباب 4القسم  "فاالش  "انظر:  (3)

 محن بن عوفالر   بكر( بن الارث بن زرارة بن مصعب بن عبد أمحد بن القاسم )أيبهو  (4)

لزم  ثهم.املدينة يف عرصه وقاضيهم وحمد  شيخ أهل ،هري املدينمصعب الز   ، أبو(ه242)ت

 (.1/197 "األعالم")                        ."أاملوط  "ه به، وروى عنه وتفق   مام مالكا  اإل

أخته وزوج ابنته، روى  عم  مال  بن أنس وابن اهلل، ابن عبدأويس، أبو هو إسامعيل بن أيب (5)

ترتيب املدارك وتقريب ") .ه226عن مال  حديثا  كثريا ، وفقها ، تويف  إسامعيل سنة 

 ملتقطا (. 214، 1/213س، الطبقة األ وىل من أصحاب مال ، إسامعيل بن أوي "املسال 

مصعب، صاحب مال ،  يسار اليساري اهلاليل، أبو اهلل بن مطرف بن سليامن ابن مطرف بن عبد (6)

لد سنة  هو ابن ترتيب املدارك وتقريب ") .باملدينة ه220، ومات سنة ه139أخته، تفقه بامل ، و 

 ملتقطا (. 207، 1/206اهلل،  من أصحاب مال ، مطرف بن عبد 1الطبقة  "املسال 

 ه.256 سنة املتوىف  اهلل التنوخي،  عبدأيب سحنون،حمد بن : مل"سحنون كتب ابن"أي:  (7)

 (.161سحنون، صـ سحنون: كتب ابن ابن "دراسات يف مصادر الفقه املالكي")
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د بن املو  "و (2)"العتبية"و (1)"املبسوط"و ن شتح  أن  حكمح "وغريها بـ (3)"ازكتاب حمم   مح مح

ص القتل   ابح أو عح   .(5)"يستتاب وال ،مسلام  كان أو كافرا   ،(4)أو تنق 

هو  جيب له، مما ما ينفيح  أن" :كرن ذ  يلحق يف الكم بمح  أن  مما ونص  عياٌض 

ه، هدِ ه أو ز  علمِ  فورِ أو و   ،هبِ نسح  أو رشِف  ،همن مرتبتِ  يغض   مثل أن ه نقيصةٌ يف حق  

ل، القتل  فح    .(7)"تلعثم دون (6)كم هذا الوجه كاألو 

 ومجهورِ  ِف لح الس   وقولح  ،يف الساب   مال    مذهِب  اعلم أن  مشهورح "ثم  قال: 

ا  ه حح العلامء: قتل   تنفعه  وال ،هتقبل عندهم توبت   منه، وهلذا ال ر التوبةح أظهح  كفرا  إن ال ،د 

                                                          

يف الفقه: إلسامعيل بن إسحاق بن إسامعيل، القاض، تويف  سنة  "املبسوطكتاب"أي:  (1)

ذكر إسامعيل بن إسحاق، طبقة ثانية، حتت: "املدارك وتقريب املسال  ترتيب") .ه2٨2

 ملتقطا (. 472، 471، 1/464

، رطبيالعزيز العتبي الق   فقيه األندلس: حممد بن أمحد بن عبد فهاإىل مصن  منسوبةٌ : "العتبية" (2)

 (.2/13٨ "الظنونكشف")                    ه.254 سنة املتوىف  

از ابن كتب"أي:  (3) ى كذل   "املو  ازية"ويسم  از،بن ز إبراهيمحمد بن : مل"املو  اهلل،  عبدأيب ياد بن املو 

ازية، صـ ابن "دراسات يف مصادر الفقه املالكي")          ه.269 سنة املتوىف   از: املو   (.149املو 

ه اهلل -اإلسالم طانله لسهذا كل   (4) م مرارا  اهـ. -هنرصح  أيد   كام تقد 

 .134، صـ2اجلزء  ، 1، الباب 4القسم  "فاالش  "انظر:  (5)

ه اهلل -اإلسالم طانله لسهذا كل   (6) م مرارا  اهـ -هنرصح  أيد   .كام تقد 

 .ملتقطا  142، صـ2اجلزء  ، فصل، 1، الباب 4القسم  "فاالش  " (7)
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 بالسب   (1)يقتل"قال القابيس:  عليه أو بعدها. ه قبل القدرةِ ه، كانت توبت  ت  ئح ه وفياستقالت  

ه زيل توبت  ت   ال"سحنون:  وقال ابن  ، (2)يدزح  ه البن أيب، ومثل  ؛ ألن ه حدٌّ ر التوبةح أظهح  إن

ا ما"عنه القتلح   .(3)"ه تنفعه، فتوبت  اهللِ بينه وبني ، وأم 

ته بسببه  بيأن ه حقٌّ للن  "ـب وعل له عياٌض  كسائر  طه التوبة  سقِ ت   ال ،وألم 

أو  ،كا  نبي ا  أو ملح  سب   وإن"خليل يف قوله:  مة  العال  ومجع ذل   .(4)"نيمي  حقوق اآلدح 

من  أو غض   ،به نقصا   أو ألقح  ،هأو استخف  بحق   ،فأو قذح  ،أو عاب ،أو لعن ،ضعر  

إليه  بح أو نسح  ،جيوز عليه ال أو أضاف له ما ،ههدِ أو ز   ،هعلمِ  فورِ أو و   ،همرتبتِ 

، ق  لذح ه عىل طريق ايليق بمنصبِ  ال ما ا  حح  ؛يستتب   تل وملم  اح   .(5)"د   تابح  إن"ه: قال رش 

 ."فرا  تل ك  ق   إال  و ،رح أو أنكح 

                                                          

ه اهلل -طان اإلسالم له لسهذا كل  ( 1) م مرارا  اهـ -هنرصح  أيد   .كام تقد 

 إثبات  " :له .ه3٨6 سنة املتوىف   ،ريواين الفقيه املالكيحممد القح  محن أبوالر   زيد عبد اهلل بن أيب عبدهو  (2)

يف  "العقائد"و ،يف الفقه "رسالة"و ،املسائل يف رد   "رسالة"و "القرآنإعجاز  "و "األولياءكرامات

 (.5/367 "ارفنيالعهدية")  يف الفروع. "املخترص"و "النوادركتاب"و ،التوحيد

ف155، صـ2اجلزء ، 2، الباب 4القسم  "فاالش  " (3)  .ملتقطا  وبترص 

 .155، صـ2اجلزء ، 2، الباب 4القسم  "فاالش  " (4)

ة، "خترصامل"أي: يف ( 5) ف 249، 24٨صـ باب الِرد   .ملتقطا  وبترص 
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ن جو  ": هو من املقاالت كفرٌ  ما يف عدادِ  وقال عياٌض  ز عىل األنبياء إن  منها: مح

ن وكذل  مح ، ه أم ال، فهو كافٌر بإمجاعبزعمِ  اد عى يف ذل  املصلحةح  ،وا بهأتح  فيام الكذبح 

ةح اد   ةح  ،أو بعده ،مع نبي نا  أحد   عى نبو   .(1)"ااكتساهبح  زأو جو   ،هلنفِس  أو اد عى النبو 

تِ أو اد عى رِش "قال خليل:  ، (2)"از اكتساهبح أو جو   ،هأو بعدح  ،ه كا  مع نبو 

عِ  ،وحى إليهن اد عى أن ه ي  وكذل  مح  ةح  وإن مل يد  ارٌ " :، قالالنبو  بون مكذ   فهؤالء كف 

ة   لح بيني، وأن ه أرِس الن   ألن ه أخرب أن ه خاتم   ؛ بيللن   ة  ، للن اس كاف  عىل  وأمجعت األم 

يف  ش    فال، ختصيص وال دون تأويل   ه املراد  ه، وأن  مفهومح عىل ظاهرِ  أن  هذا الكالمح 

 .(3)"معا  إمجاعا  وسح  ،ها قطعا  هؤالء الطوائف كل   كفرِ 

 ي إبراهيم اللقاين:قال سي دِ 

 قد متام لق أناخلح  ص  خري  وخ  
 

ام  نا وعم   به اجلميع رب 
 

 ينسخ بعثته فشعه ال
 

 (4)مان ينسخى الز  ه حت  بغريِ  
 

ةِ  كل   كذل  نقطع بتكفريِ و ل به إىل تضليل األم  ن قال قوال  يتوص   وإبطالِ  مح

ل أحدا  عىل األنبياء. ها، وكذل  نقطع بتكفريِ يعة بأرِس الش   ن فض   مح

                                                          

، 171، صـ2اجلزء ..إلخ . هو من املقاالت كفرٌ ، فصل يف بيان ما3، الباب 4القسم  "فاالش  " (1)

ف 172  .ملتقطا  وبترص 

ة، "خترصامل"أي: يف ( 2) ف 247صـ باب الِرد   .بترص 

 .ملتقطا   172، صـ2اجلزء ، ، 3، الباب 4القسم  "فاالش  " (3)

 .6ـق "التوحيدجوهرة "أي: يف  (4)
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القاسم  سحنون، وقال ابن   وابن   (1)"حبيب ابن كتاب"يف  قال مالٌ  

أحدا  منهم أو  مح ن شتح فيمح ، (5)وسحنون (4)وأصبغ (3)الكم عبد وابن   (2)املاجشون وابن  

 .(7)"يستتب   ومل (6)تلق  " :انتقصه

األنبياء يف التوحيد واإليامن والوحي  عقودِ  حتريرِ  بعد وقال عياٌض 

ا ما" :هم يف ذل وعصمتِ  ا مملوءةٌ أعها ام  فج   ،مقلوهِب  ل  من عقودِ دا ذع فأم  علام   اه 

                                                          

رطبمح  املل  بن حبيب بن سليامن، أبو لعبد "حبيب كتاب ابن" (1)  سنة املتوىف  ي، روان السلمي الق 

امع، صـ ابن "دراسات يف مصادر الفقه املالكي")          ه.23٨  (.154حبيب: الواضحة والس 

 ،مروان سليمة املاجشون املدين الفقيه املالكي أبو اهلل بن أيب العزيز بن عبد املل  بن عبد عبدهو  (2)

 (.5/501 "العارفنيهدية")     .يف الفقه "كتاب كبري"و "رحلة" :من تأليفهه. 212 سنة املتوىف  

 سنة وتويف   1٨2لد سنة و   ،اهلل املالكي عبدالكم املرصي أبو اهلل بن عبد حممد بن عبدهو  (3)

 ."مصابيح الظلم"و ،افعيعىل مذهب الش   "ننكتاب الس  "و "تاريخ مرص" :فصن ه. 26٨

 (.6/16 "العارفنيهدية")

لد سنة و   ،اهلل الفقيه املفتي املرصي عبدوي أبوفع األمح ج بن سعيد بن ناصبغ بن الفرح هو أ (4)

 (.5/1٨4 "العارفنيهدية")                            له تصانيف حسان.ه. 225 سنة وتويف   150

 ،"حنونس  "ـب بسعيد املالكي القاض بالقريوان امللق   الم بن سعيد التنوخي أبوالس   عبدهو  (5)

عىل  "نةكتاب املدو  " :لهه. 240 يف رجب من سنة وتويف   ،160لد يف رمضان من سنة و  

 (.5/460 "العارفنيهدية")                    مذهب مال .

ه يسمع وأمىض حكمح  مل وبة، وإن تابح يعرض عليه التح  ومل -هنرصح  أي د اهلل -اإلسالم ( أي: قتله سلطان  6)

ا  ه حح فيه؛ ألن  قتلح  وا عليه اهـ.السلطان   إال  يتوال ها ال ة، والدود  سقط بالتوبيح ال والد   ،د   ، كام نص 

 .، نقال  عنهم1٨0، صـ2اجلزء ، فصل، 3، الباب 4القسم  "فاالش  "انظر:  (7)
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ا قد احتوت  أويقينا  عىل اجلملة، و نيا ين والد  الد   لم بأموروالعِ  عىل املعرفةِ  اه 

اط لع عليه من الغيب  ما ه وقال أيضا  ومن معجزاتِ  .(1)"هفوقح  َشءح  ال ما

 ه املعلومةِ معجزاتِ  من مجلةِ " :هينزف غمر   ه والك قعر  يدرح  ال يكون، وذل  بحرٌ  وما

 .(2)"رها عىل التوات  عىل القطع الواصل إلينا خرب  

ة عىل أن ه ال ينايف اآلياِت  وهذا ال لحم  اهلل  إال   يعلم الغيبح  الدال  نت  أحع  و  ك  لح ﴿وح

﴾ ِ حري  ت  ِمنح اخل  ثحر  تحك  ي بح الحس  غح ، واسطة   ه من غريعلم   فإن  املنفيح  ؛[1٨٨ ]األعراف: ال 

ا اط الع  و دا  ق متحق   له فأمرٌ  اهللِ ه عليه بإعالمِ أم  ي بِِه أححح ىلح غح ظ ِهر  عح ِن  ﴿فحالح ي  * إاِل  مح

﴾ ول  س  تحىضح ِمن ر   .[27، 26 :]اجلن   ار 

 قال .(5)"والكذب   هل  اجلح  جيوز عىل اهللِ وال": (4)"عقائده"يف  (3)وقال العضد  

 

                                                          

ف 73، صـ2اجلزء ، فصل، 1، الباب 3القسم  "فاالش  "أي: يف  (1)  .بترص 

 .206، صـ1اجلزء ، فصل، 4، الباب 1القسم  "الشفا"أي: يف  (2)

 ين األجييالد   كري القاض عضدار البح الغف   ين أمحد بن عبدالد  محن بن ركنالر  عبدهو  (3)

 "ينالد   أخالق عضد"و "ينالد   آداب عضد" :لهه. 756 سنة وتويف   700لد سنة و   ،النفي

 "عيون اجلواهر"و "ةعقائد العضدي  "، ويف الوضع "ةسالة العضدي  الر  "و "هبجة التوحيد"و

 (.5/42٨ "العارفنيهدية")               .ذل وغري ،يف علم الكالم "ةقف السلطاني  املوا"و

 سنة املتوىف  ، محن بن أمحد اإلجييالر   ين عبدالد   للقاض عضد: "ةعقائد العضدي  ال"أي:  (4)

 (.2/152 "الظنونكشف")                    . ه756

 .32ـق "ةرشح العقائد العضدي  "انظر: ( 5)
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 الوعيدِ  يف الوعيد، أن  آياِت  إىل جواز اخللِف  ادِ يف دفع االستن والوجه  " :(1)اينالدو  

 وعدم   ،، منها: اإلصار  خر واألحاديِث األ   من اآلياِت  معلومة   بشوط   مشوطةٌ 

ةِ  وعدم   ،التوبة  ب  يت   فكأن ه قيل: العايص إذا أص  ومل، الشطي ة العفو، فيكون يف قو 

من تل   واحد   ِق ه لعدم حتق  عقابِ  م  با ، فعديكون معاقح  ،فاعة وغريهايعف عنه بالش   ومل

 ،األخبار حقيقة   ال ،الوعيد والتهديدِ  إنشاء   يستلزم كذبا ، أو يقال: املراد   ال ،ائطالش  

 .(2)"كذبح  فال

ن الوقوعح  نازلة   أثناءح  (3)حبيب وأصبغ بن خليل عن ابن ونقل عياٌض        تتضم 

ن ا إ ؟ننترص له ال دناه، ثم  عبح  شتم ربٌّ ي   أح " ه:نص   ما ،اإلهلي يف اجلناِب  -والعياذ باهلل-

 .(4)"!يننحن له بعابدِ  وما ،وءس   يدٌ عبِ إذا  لح 

                                                          

اين الفقيه ين الدو  الد   جالل ،ضاة بفارس الق  ضكري قاديقي البح حممد بن أمحد الص  هو  (1)

األنوار لعمل "عىل  "حاشية"و "ستان القلوبب  " :له من الكتب .ه90٨ سنة تويف   ،افعيالش  

يف  "حاشية عىل املطالع"و ،يف املنطق "ةحاشية عىل الشمسي  "و ،لألردبييل يف الفروع "األبرار

 "رشح تذيب املنطق والكالم"و "املواقف"يف تعريف الكالم من  "رسالة"و ،كمةال

 (.6/17٨ "العارفنيهدية")                  . وغري ذل  "رشح العقائد"و

ف 32ـق "العقائد رشح"أي: يف ( 2)  .ملتقطا  وبترص 

مذهب مال  وأصحابه،  القاسم، كان حافظا  للرأى عىلقرطبة، يكن ى أبا صبغ بن خليل، من أهلأ (3)

وط، بصريا  با ا ، تويف  سنة  50س لعقود، دارت الفتيا عليه باألندل  فقيها  يف الش   .ه273عام 

واة للعلم باألندل  تاريخ")          ملتقطا (. 94، 1/93، 247حرف األلف، ر: "سالعلامء والر 

 .179، صـ2اجلزء ، فصل، 3، الباب 4القسم  "فاالش  "أي: يف  (4)
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سأل  (3)ديشيد أن  الر  زح  أيب حكى ابن  ": (2)"همعيارِ "يف  (1)نشييسووذكر ال

 مالٌ   بح ه، فغِض لدِ وه بجح راق أفتح العِ  وإن  فقهاءح  ، بيح الن   رح وذكح  مح شتح  كا  عن رجل  مالِ 

                                                          

يف  "قضية املعيارأ" :له .ه914 سنة تويف   ،أمحد بن حييى الونشييس التلمساين اسالعب  أبو هو (1)

املعيار املعرب واجلامع "و "القصد الواجب يف معرفة اصطالح ابن الاجب"، والتاريخ

 .وغري ذل  من التصانيف "س واملغربفريقية واألندل  إ ىاملغرب يف فتاو

 (.5/115 "العارفنيهدية"و .2/1122، 633الواو، ر:  حرف "فهارس الفهارس")

لونشييس أمحد : ل"س واملغربفريقية واألندل  إ ىيف فتاو ،املعيار املعرب واجلامع املغرب"أي:  (2)

 .ه914 سنة تويف   ،بن حييى

 (.5/115 "العارفنيهدية"و ،2/1122، 633حرف الواو، ر:  "فهارس الفهارس")

جعفر خامس خلفاء  ايس، أبواملنصور العب  هدي( ابنحممد )املح ( ابنشيدهارون )الر  هو  (3)

عليها وعىل  ، ملا كان أبوه أمريا  ه149سنة  يلد بالر  و  ، رهماسية يف العراق، وأشهح ولة العب  الد  

 شيد  ة، وكان الر  وم يف القسطنطيني  ه أبوه غزو الر  ووال  ، اخلالفة ببغدادونشأ يف دار، راسانخ  

، "ياراتالد  " ، له شعر أورد صاحب  والفقه، فصيحا   دب وأخبار العرب والديثباأل عاملا  

 اس، حازما  ار بني العب  ب بجب  وات، يلق  زح الغح  كثريح  جاعا  حمارضات مع علامء عرصه، ش   :لهو

جيتمع عىل باب خليفة د منه، وملر خليفة أجوح ي   سنة ويغزو سنة، مل ، حيج  متواضعا   كريام  

 ،را  يايل متنك  وكان يطوف أكثر الل  ، اب والندماءعراء والكت  عىل بابه من العلامء والش  اجتمع  ما

 ه.193سنة  وس، وهبا قربهرى ط  من ق   "سناباذ" يف تويف  ، اموشهران وأي   سنة 23ه واليت  

 ملتقطا (. ٨/62 "األعالم")
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ةِ  اء  بقح  املؤمنني! ما أمريح  قال: ياو  مح ن شتح تل، ومح ق   األنبياءح  مح ن شتح مح  ،هابعد نبي   األم 

ِ  حابةح الص    .(1)"برض 

باع، وحيفظنا من الز  سنيمن  بح   واهلل   ل وس  لح يغ والز  االت 
ِ
االبتداع، ونرجو  وء

والقيام،  األرضِ مح ع يوبجاه املشف   ،همن الوعيد بعدلِ  جاةح ه الن  ووعدِ  اهللِمن فضل

الم، وعىل آله وصحبه والس   الةِ الص   ل عليه وعليهم أفضل  س  األنبياء والر  خاتم

 .!ينالد  هم إىل يومن اقتفى أثرح ومح  ،نيين املهدي  اهلادِ 

 :ه القديرعبدهالعجز والتقصري، املفتقر لعفو رب   رقمه حليف  

 ،مولدا  ومنشأ  ونيس األندليس أصال ، والت   ،حممد العزيز الونزير

 ه1324ني ثاين ربيعح  5حتريرا  يف  نا ،اهلل مدفح واملدين قرارا ، ثم  بفضل

                                                          

ماء والدود والتعزيرات،  "املعيار املعرب" (1) ف 356، 2/355نوازل الد   .ملتقطا  وبترص 
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 ٣4: تقريظ

ن يف العِ من  ر، ويف الد  مح ر، ودق ق الن  لم تصد   بتوفيق   وصدرح  ظر، ووردح رس تقر 

س املدر   (1)لب  الطرابليس احلنف القادر توفيق الش   الشيخ الفاضل عبدمن القادر، 

ي، منح بامل  :تعاىل من فيضه القوي ه اهلل حح سجد الكريم النبو 

                                                          

 امي ثم  املدين،الش   يسهو عبد القادر بن توفيق بن عبد الميد بن حممد بن عيل الشلبي الطرابل  ( 1)

مة الفقيه  ، ونشأ هبا، وقرأ بعض امس الش  بطرابل   ه1295سنة  لد، و  د األديباملسنالنفي العال 

فقه والديث والتفسري واآلالت، منهم: املبادئ والقرآن الكريم، ثم  قرأ عىل أعيان بلده يف ال

فات وغريها من املصن  "ةالرسالة الميدي  "صاحب  ،يسموالنا الشيخ حسني اجلس الطرابل  

ني ة، والشيخ حممد الرافعي الطرابل   محن الرافعي، والشيخ خليل يس، والشيخ عبد الر  الس 

ج م شيس. هؤالء ه  ين اخلطيب الطرابل  صادق، والشيخ حميي الد   يوخه يف القراءة، هبم ختر 

 وإليهم يتنسب، استفاد هبم وتأد ب بآداهبم ومحل من علومهم. 

رة، وبعد أن أد   ه1316أو  ه1317سنة  كني رغب يف انتقل إىل املدينة املنو  ى الن س 

اين، دي حممد بن جعفر الكت  يفني، فأخذ عن سي  االستزادة من العلم عىل جهابذة الرمني الش  

ي، وموالنا حسني بن حممد البءي، والشيخ حممد بن سليامن حسب اهلل املرصي ثم  املك  د والسي  

محن الكاظمي، كام أخذ عن بعض الواردين عىل الرمني الشيفني، منهم: حممد حبيب الر  

ر أبو النرص الد   بدر  اخلطيب.ين البيباين، وعبد اهلل بن درويش السكري، واملعم 

ام، ويافا، والقدس، واخلليل، وبريوت، وِحيفا، وبلدته والش   ذهب إىل مرص ه1331وسنة 

رة. س، وأقام هبا نحو أربعةح طرابل    أشهر، ثم  رجع إىل املدينة املنو 

= 
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 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

ن ال الم  والس   الة  ه، والص  المد هلل وحدح  ه، وعىل آله وصحبه، بعدح  نبي   عىل مح

اه وحزبِ وأتباعِ   :بعد ه، أم 

                                                          

= 

سيها املمي زين، فاشتهر بالعلم والفضل، وبلغ  زين ومدر  رة املرب  انخرط يف سل  علامء املدينة املنو 

ة يف الفقه  درس؛ فلذل  اشتغل عليه كثريٌ صيت فضله إىل اآلفاق لكثرة عنايته بال من األفاضل، خاص 

رة. يةفادة األحناسة الس  ئه حت ى ن دي بن عامن وقته، فانتهت إليه رالنفي وأصوله، حيث أتقنح  باملدينة املنو 

ب واملستفتني، خاص   رة عامرة بالعلامء والطال  يف  ةوكانت داره يف باب قباء باملدينة املنو 

ب. لهمنزس يف يانا  يدر  املوسم، وأح  خلواص  الطال 

سن األخالق، مجيل العشة، كثري النصح  نا  وِرعا  متواضعا ، وافر العقل، حح ا  دي  مة  خري  كان عال 

واظبا  عىل االشتغال واإلقبال والبِش  ملن يقصده لألخذ عنه، م   نصافاالة ألصحابه، كثري واملحب  

ب باملال والنصائح، وي  ن غري مح عىل اإلقراء، مديام  للتدريس م كثر من لل وال ضجر، يساعد الطال 

د الكِ والعام   الدعاء هلم، ومرجع اخلاص   ل  ، ومعتمح  ن يستفتى يف املسألة.مح  بار عند كل  نازلة، فهو أو 

 اشتغل ببعض الوظائف يف الدولة العثامنية السنية، منها: رئيس مجاعة التنقيب عن اآلثار.

ه  صغريٌ  بوي، وثبٌت ، وقصائد أخرى يف املديح الن "سول مدح الر  ديوان يف "له:  سام 

ية اإلفرنجية عىل املذاهب األربعة، يف حكم استعامل األدوِ  "رسالة"، و"اإلجازات الفاخرة"

، وأخرى باسم "تنبيه األنام إىل وجوب اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم"ورسالة باسم 

 ."الفرائد يف تاريخ اآلبار والقبور املساجد"، و"ئل سالطني آل عثامنسان يف فضارر الِ الد  "

ت للمكتبة املحمودي   كبرية   وترك مكتبة   م  رة، ثم  انتقلت بعد ذل  إىل مكتبة ض  ة باملدينة املنو 

رة سنة تويف   عبد العزيز بن سعود باملدينة. فن بالبقيع، رمحه اهلل وأثابه ه1369 باملدينة املنو  ، ود 

 .(5٨3-1/5٨1عبد القادر بن توفيق الشلبي،  -127ر:  "ألسامعا تشنيف")               .ضاهرِ 
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 "أمحد القادياين غالم" :موه   ،ومسب هلؤالء القح ن   ق ماوحتق   فإذا ثبتح 

 "يهتِ خليل أمحد األنبِ "و "يوهِ كح ن  رشيد أمحد الكح "و "يوِ وت  انح اسم النح ق"و

هم م بكفرِ كح ذل  حي  ؤال، فعنديف الس   هم مما هو مبنيٌ وأتباع   "يوِ عيل التان  أرشف"و

 
ِ
عنهم عىل  منهم، والتنفري   جتر فيلزم التحذير   مل ين عليهم، وإنأحكام املرتد   وإجراء

ةِ  واملجالسِ سائل، ر ويف الر  املنابِ  هم، فرِ ك   هم، وقطعا  جلرثومةِ رش   واملحافل، حسام  ملاد 

ي آدم، وإن ام قي دنا بالثبوت ي بنِ  من مؤمنِ يف العاملح  الضاللةِ  روح   تسيح  وخشية  من أن

 إال   نا العلامء  تسلكه سادات   ة، مله وعر  ه خطرة، ومهايع  فجاج   والتحقيق؛ ألن  التكفريح 

ة األثبات، ال عتامدِ اإلثبات، واالوربن   وأخبار،  ختمني   دِ بمجر   عىل قواطع براهني األئم 

د وعىل آله مرتقبِ  ني يوما  تشخص فيه األبصار، وصىل  اهلل تعاىل عىل سي دنا حمم 

 .وصحبه وسل م

 

  :الضعيف   أمر برقمه العبد  

  الطرابليس لب القادر توفيق الش   عبد  

 ويبس النفي يف املسجد الن  واملدر  
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 ٣5: تقريظ

 حيممحن الر  بسم اهلل الر  

   مي  زَ قاسم صالح حممد ك  الشيخ ، اليمن - يدمفتي النفية بمدينة زبِ 

 ،لنيوإمام املرسح  ،الم عىل خاتم النبينيالة والس  والص   ،العاملني المد هلل رب  

  :ا بعدأم   ،نيإىل يوم الد   والتابعني هلم بإحسان   ،وعىل آله وصحبه أمجعني دنا حممد  سي  

 يف أن أنظرح  ،هوليس يف خلدي خمالفت   ،ه عيل  إجابت  ن تتعني  ي مح فقد طلب من  

لإلمام اهل امم إمام أهل  "سام الرمني عىل منحر الكفر واملنيح  "ـة بسالة املسام  الر  

 ،لنيد املرسح وعاشق سي   ،شيخ اإلسالم واملسلمني ،ينة والد  حافظ املل   ،ة واجلامعةالسن  

           قادريالنفي ال اإلمام أمحد رضا خان   ،لنيدافع عن حياض األنبياء واملرسح وامل  

ملسلمني عن اإلسالم وا وجزاه اهلل  ،والعام   به وبعلومه اخلاص   ونفعح  ،هس اهلل رس  د  قح -

 ردوسح وجعل الفِ  ،اإلكرام ه غايةح وأكرمح  ،ضاالر   ورض عنه أحسنح  ،اجلزاء خريح 

نحت الن    -الملني يف دار الس  بيني واملرسح مع الن   ،هاألعىل مقامح   سح
العليل  ظرفحينئذ 

شاف   اإلمام اهلامم قد أجاب ببيان   فوجدت   ،سالة املذكورةالكليل يف الر   والفكرح 

التي هي  الكتبح  ورسدح  ،عليها غربة عن وجوه   وكشفح  ،بأغىل من اجلياد وأجادح  ،ع  مقنِ 

 ،ينمن رضوريات الد   ر شيئا  لالسالم وهو ينكِ  ع  مد   ل  ك  أن  وبني   ،يف املذهب معتربة

فيها من  بد   وال ،ها خطر وهام  ر أشياء هي يف القيقة موضوع  وقر   ،بيقني ه كافرٌ أن  

هلذا  علامء االسالم املعاضدة   فكان لزاما  عىل ،فاظا  عىل عقائد أهل االسالمحِ  ؛البيان

 ى أحتفنا برسالة  ومل ّيدأ له باٌل حت   ،نفسه وسعا  ر لِخ ومل يد   ،اإلمام الذي مل يأل  جهدا  
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وتنبيهات الزمة  ،جمال أي   ر الضال  ع للمنكِ ومل يدح  ،ينوجتلو عن القلب الر   ،متأل  العني

يأتيه من  وت سعفه بالذي ال ،السائل دي الضال  وتح  ،ف العادلح ة تكفي املنِص رضوري  

ه اهلامم للفقهاء كيف توج   اإلمام   كيف ال وقد أضاءح  .يه والمن خلفه باطل يدح بني

وعىل  ،والتحذير منهم والتنفري عنهم بالبيان والبنان ،لة الطغامجلهح ا األحكام ضد  

اإلسالمية  ة  زالت األم   الذي ما ،ر واملجالس واملحافل قطعا  ودفعا  خلطر جهلهماملنابِ 

 !.م الوكيلنا اهلل ونعحسب   ،مان إىل اآلنمن ذل  الز   ،عاين منه الويالتت  

د سي   ةِ   بسن  نا عىل اإليامن والتمس  تح أن يثب   ،انه إىل اهلل الكريم املن  نتوج   وختاما  

فوس وأوهامها الباطلة ووساوس الن   ،نا من نزغات الشيطانوأن حيفظح  ،ولد عدنان

واملسلمني يف فسيح  مأوانا وأحبابنا وإمامنا أمحد رضا خان   وأن جيعلح  ،ى األزمانمدح 

ه إن   ،أهل الفضل والعرفان - اهلل عليه وعىل آله وصحبهصىل  - دنا حممد  مع سي   ،اناجلن

وعىل آله  دنا حممد  م عىل سي   اهلل وسل  وصىل   ،العاملني والمد هلل رب   ،حيمالر   هو الرب  

 وصحبه أمجعني.

 قاسم صالح حممد كزيم 

 اليمن - يدمفتي النفية بمدينة زبِ 

 ه1440وىل ادي األمج   13
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ًم  ُمَسلِّ ًيا وَّ ُمَصلِّ  َحاِمًدا وَّ

 

  "حتذير الناس"بحث عن عبارة م

أرضني، يف  سبعَ  خلَق  إّن اللَ » :وي عن أثر ابن عباس وت  ئل قاسم النانَ ُس 

م، كم، وعيسى كعيساكُ كإبراهيمِ  كم، وإبراهيمُ كنوحِ  كم، ونوح  كآدمِ  آدمُ  أرض   كلِّ 

 مضمونه.وعن االعتقاِد ب (1)«كمكنبيِّ  ونبي  

فأجاب بصحة األثر، وصحة االعتقاد بمضمونه، وَيِرد عىل األثر املذكور 

َل اللِ َوَخاَتَم النَّبِيِّ قوله تعاىل:  ُسو  ن  رَّ
َ ﴿َوٰلكِ خاَتم " لفظَ  فأّوَل [ 40]األحزاب:  ﴾ني 

 خاَتم"ـل املظنون، واخرتعَ  ق األثرَ طابِ ر القطعي، ليُ ه عن معناه املتواتِ ورصفَ  ،"النبيني

ة حابة والتابعني وَمن بعدهم من أئمّ ِمن الّص  ُيعهد من أحد   مل اً معنى جديد "النبيني

 عن متواتر   أّنه مع ،اً زمان األنبياء رآِخ  ،"خاتم النبيني"نى مع أن يكونَ  ين، وأنكرَ الدّ 

 .األّمةُ  عليه وأمجعت   عرص، كلِّ  وأئّمة ،والتابعني ،والصحابة  الل رسول

 يقول "عباس ابن أثر عن اسالنّ  حتذير"سّمه  وضوع كتاباً هذا امل أّلف حوَل 

 "العوام" أنّ  فاعلم .اجلواب فهمُ  يعرس لئال "خاتم النبيني"معنى  لُيعلم أّوالً " :فيه

 ابقني،الّس  األنبياء زمن بعد هزمانَ  أنّ  هو ،اً خامت  الل رسولِ  كونِ  معنى أنّ  لونيتخيّ 

 زماناً  رالتأخ   أو مالتقد   أنّ  "همالفَ  أهل" عند اجللّ  من لكن األنبياء، رآِخ  وأّنه

                                                          

 .2/131ت صفات الفعل، باب بدء اخللق، مجاع أبواب إثبا، للَبيهقي "األسمء والصفات"( 1)
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﴿َوٰلِكن   :يف مقام املدح ورة أن يقوَل يف هذه الّص  يف يصّح فك بالذات، فيه فضيلةَ  ال

َل اللِ َوَخاَتَم النَّبِيِّ  ُسو  َ رَّ  .﴾ني 

 ليس من أوصاف املدح، وليس هذا املقامُ  إن قيل: إّن هذا الوصَف  ،نعم

من أهل  أحداً  ي أعلم أنّ ماين البتة، لكنّ ر الزّ باعتبار التأخ   اخلامتيةُ  ّح فتص ،املدح مقامَ 

 .!اإلسالم ال يقبل هذا القول

بني  ه ال يبقى فرق  فإنّ  (؛نعوذ بالل)فضول القول إىل الل تعاىل  فيه إهيامَ  فإنّ 

 أو الفضيلة كالقامة، ،ةهلا يف النبوّ  التي ال أثرَ  ،هذا الوصف واألوصاف األخرى

ومل يذكر  ،ذكر هذا الوصَف  ن، فلمَ ب، واملسكَ ون، واحلسب، والنَس كل، واللَّ والّش 

 .اهـ (1)"؟تلك األوصاف

 هلا أثرَ  ال التي ،األوصاف من زماناً  رالتأخ   أنّ  ،هذا النانوتوي ظهر من قول

 يف كربالذِ  يليق وال عرًضا، وال ذاتاً  ال ونحوها، والقد كل،والّش  ون،كاللَّ  ،الفضيلة يف

 زماناً  األنبياء رَ آِخ  هكونَ  وجعل الفهم، أهل عند واضحاً  اً ليّ َج  هذا وجعَل  املدح، مقام

 دهم.عن فهمَ  ال الذين أي: ،العوام لةأخيِ  من

نقص قدر  احتمُل  -"األنبياء زماناً  ه آخرُ أنّ "يف ذكر  :أي-وفيه " ثم يقول:

لون عن الفضل ُتذكر هلم هم، والذين َي الفضائل ُتذكر فضائلُ  أهَل  فإنّ  ؛سول الرّ 

 .(2) "!التاريخإىل كتب  وإن مل تثِق بقويل فارجع   ،الفضائل أحوال  غري

                                                          

 .5، 4صـ "حتذير الناس"( 1)

 .5صـ "حتذير الناس"( 2)
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باع سدَّ باب اتّ  "خاتم النبيني" :األديان، فبقوله رَ ين كان آِخ الدّ  إنّ "وإن قيل: 

 ة الكاذبة، فهذا القول يليق باملراعاة يفعاوي النبوّ لق بدَ ون اخلَ ضلّ الذين يُ  ،عنياملدّ 

 .(1)"ذاته البتة حدّ 

﴾ :مجلة لكن يِرد عليه أنّ   ِمن  ِرَجالُِكم 
د  َأَبا َأَحد  ن  ومجلة  ﴿َما َكاَن ُُمَمَّ

﴿َوٰلكِ

َل اللِ َوَخاَتَم النَّبِيِّ  ُسو  َ رَّ إحدامها  ى عطَف حتّ  ،ب بينهمتناُس  أي   [40]األحزاب:  ﴾ني 

 ستدراًكا؟ من الواضح أنّ منها، واألخرى ا عىل األخرى، وجعل إحدامها مستدركاً 

ولو كان النظر  ،ب واالرتباطهذا اخللّو عن التناُس  ر فيه مثُل ز ال يتصوّ الل املعجِ  كالمَ 

 من املواقع. فقد كانت له عرشات   ،الباب املذكور إىل سدّ 

وسّد الباب املذكور  ،ر الزماينيلزم منه التأخ   ،رآَخ  بل مبنَى اخلامتية عىل أمر  

 بوي. ف الفضل النّ ويتضاع ،بنفسه

املوصوف بالعرض تنتهي إىل املوصوف  سلسلةَ  أنّ  :تفصيل هذا اإلمجال

من املوصوف بالذات،  يكون مكتسباً  ،ووصف املوصوف بالعرض ،بالذات

 .اهـ (2)"من الغري ومستعاراً  يكون وصف املوصوف بالذات مكتسباً  وال

واه من األنبياء ِس ة بالذات، وَمن بوصف النبوّ  نا موصوف  نبيّ " قال: ثمّ 

نا ليس من نبيّ  ةُ نا، ونبوّ نبيّ  هتم من فيضِ ة بالعرض، ونبوّ موصوفون بوصف النبوّ 

                                                          

 .5صـ "حتذير الناس"( 1)

 .5صـ "حتذير الناس"( 2)
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 .اهـ (1)"ةاألمّ  األنبياء كم هو نبي   وهو نبي   ،ة تنتهي إليهالنبوّ  فيض أحد، وسلسلةُ 

ونه يف ك ، وال فضَل نا زماناً ر نبيّ ى اخلامتية ليس تأّخ مبنَ  يف هذا الكالم أنّ  مّهدَ 

  َه ة بالذات، وغريُ بوصف النبوّ  ه موصوف  بناها عىل أنّ ، بل مَ األنبياء زماناً  آخر

بالعرض ينتهي إىل املوصوف بالذات،  ة بالعرض، واملوصوُف بوصف النبوّ  موصوف  

 ،إليه ة  نبوّ  كّل  ، وانتهاءُ نا من نبيّ  مكتسبة   نبي   كّل  ةُ ومنه يكتسب ويستفيض، فنبوّ 

 بيني.ه بخاتم النّ ة، وإليه يرجع وصفُ النبوّ  هذا هو ختمُ 

ه أو كانوا قبلَ  لغريه من األنبياء، سواء   بالذات كان خامتاً  اً ن كان نبيّ يعني مَ 

أو  ،هم زماناً ، أو آخرَ بالذات أّوهلم زماناً  كان النبي   ، وسواء  ه أو معه زماناً بعدَ 

كر يف مقام املدح، يق بالذِ فيه، وال يل ماين ال فضَل الزّ  َر التأّخ  فإنّ  ؛هم زماناً أوسطَ 

 ات بالعرض.النبوّ  يرجع وينتهي إليه مجيعُ  عظيم   بالذات فضل   ةُ والنبوّ 

إن سّلمَت اخلامتية بمعنى " :ه الطويل املمّل قائالً عىل متهيده وكالمِ  عَ فرّ  ثمّ 

من األفراد  أحداً  إنّ  :يمكن أن يقاَل  فال ،ة كم ذكرُت االتصاف الذايت بوصف النبوّ 

ه عىل األفراد ورة ال تقترص أفضليتُ ، بل يف هذه الّص له  لق مماثل  دة باخلَ املقصو

 نبي   بل لو حدَث ، اً رة أيضه عىل األفراد املقدَّ بل تثبت أفضليتُ  ،ة من األنبياءاخلارج

يف عرصه يف  نبي   جتويزُ  أن يكونَ  ، فضالً ال يّل ذلك بخامتيته نا بعد زمان نبيِّ 

 .اهـ (2)"يف هذه األرضأو نفرضه  ،أخرى أرض  

                                                          

 .6صـ "حتذير الناس"( 1)

 .34صـ "حتذير الناس"( 2)
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ة بعينها، وإن أمكن أكثر ألفاظها العربيّ  ، ووضعُت اً رفيّ عباراته َح  هذه ترمجةُ 

ها يل تغيريُ  ه عىل حاله، وإن أمكنَ كالمِ  أسلوَب  ها بمرادفاهتا، كذا أبقيُت يل تبديلُ 

 .اً ممتاز الً ه منفِص ط كالمي بكالمه، بل وضعتُ ومل أخلُ  ،ن منهعريب أحَس  بأسلوب  

 ظحاا  ع ى لالم  اذمذلررمال

ة والصحابة والتابعني وَمن بعدهم من أئمّ  من رسول الل  قد تواترَ  (1)

 بعده، نبي   حيدَث  أن يمكن وال زمانًا، األنبياء آخرُ  :معناه "خاتم النبيني"أّن  ،الدين

 .هوأنكرَ  ذهنابَ  نمَ  األئّمةُ  وأكفرت ،األّمةُ  عليه أمجعت  

 عندهم، وأنكرَ  الذين ال فهمَ  ،ه مما يتخّيله العوامُ لَ املذكور جع لكن القائَل 

 وبصرية. ن له دين  يف كفره عند مَ  ع عليه، فال شكَّ املجمَ  املتواترَ 

كر يف مقام املدح عند فيه، وال يليق بالذِ  ماين ال فضَل الزّ  َر التأّخ  ر أنّ قرّ ( 2)

ه من أجّل فضائلِ  ،ناً األنبياء زما آخَر  ه كونَ  أنّ  أمجعت   ةَ أهل الفهم، لكن األمّ 

 ع عليه.القطعي املتواتر املجمَ  ن أنكرَ مَ  ه إىل القائل املذكور حكمُ ه، فيتوّج مدائحِ  وأعظمِ 

ني، ما هو بالذات، و ما هو بالعرض، وهذا التقسيم ة قسمَ اخرتع للنبوّ ( 3)

ُق  :ف، بل قالوا يف تفسري ما جاء يف التنزيلمن السلَ  يعهد من أحد   مل َ َاَحد   ﴿اَل ُنَفرِّ َبني 

ُسلِه﴾ ن  ر   قوله ني ملقتَض فارقِ ة، وإن كانوا يف الفضل مُ يف النبوّ  :أي [285]البقرة:  مِّ

﴾ :تعاىل َضُهم  َعىٰل َبع ض  نَا َبع  ل  ُسُل َفضَّ  .[253]البقرة:  ﴿تِل َك الر 

 ه ال فضَل فإنّ  ؛األنبياء زماناً  بمعنى آخرَ  "خاتم النبيني" أنكر أن يكونَ ( 4)

ف، وهو غري معهود من أحد السلَ  اً له معنى جديد ه، وال يليق بمقام املدح، واخرتعَ في

 ."بي بالذاتالنّ "ه بمعنى أنّ 
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ه لكنّ  ،ر الزماينة بالذات يلزم له التأّخ بالنبوّ  املوصوَف  اّدعى أنّ  (5)

ة بالنبوّ  املوصوُف  من أن يكونَ  عقالً  مة بينهم، وال مانعَ يتعرض إلثبات املالزَ  مل

 من األزمنة املاضية واحلارضة واملستقبلة.  ة يف أحد  لذاتيّ ا

 وإن حدَث  ،ة الذاتية تبقى ساملةبمعنى النبوّ  اخلامتيةَ  أنّ " :بل قد رّصح( 6)

 .ه نبي  بعدَ  إذ جاز أن حيدَث  ؛ر الزماينزوم التأّخ ، فأين لُ يف عرصه أو بعده نبي  

 فإنّ  ؛، فال يكون بعده أحدرمن املوصوفني إذا كان له آِخ  سلسلة   كلَّ  فإنّ 

من أولئك  بعده أحد   وحدَث  ،راً منهم آِخ  منا أحداً وإذ سلّ  ؛دال تقبل التعد   ةَ اآلخريّ 

 ةُ ن كان بعده، فبطلت آخريّ مَ  ، بل كان اآلخرُ  آخراً  راً آِخ  مل يكن املفروُض  ،املوصوفني

 ن بعده، وهذا خالف املفروض. إىل مَ  األّول، وحتولت  

 مَ تالزُ  ال ،ة زماناً بمعنى اآلخريّ  ة الذاتية، واخلامتيةُ بمعنى النبوّ  اخلامتيةَ  أنّ  :واحلاصل

 بيني.بعد زمان خاتم النّ  نبي   بعد جتويز أن حيدَث  تبطل رصحياً  زماناً  ةُ بينهم، واآلخريّ 

 د هلا أيَّ بل ال يقيّ  ،مانض هلا آخر الزّ ال يفر اً ة الذاتية أيضوتصّور معنى النبوّ 

 ل.أو مستقبَ  أو حارض   ماض   زمان  

 دوَث ُح  ، ولذا عّد العلمءُ نت يف معنى آخر األنبياء زماناً تعيّ  زماناً  ةُ اآلخريّ 

َ َخاَتَم النَّبِيِّ وَ ﴿: لقوله تعاىل ناقضاً االً، وجعلوه مُ ُُم  ه بعدَ  نبي   وا عليه وبنَ  ،﴾ني 

 . عد زمانه يف زمانه أو ب ةَ ن اّدعى النبوّ مَ  ر ذلك املعنى، وإكفارَ منكِ  إكفارَ 

لة العوام، واخرتع ه من أخيِ ذلك املعنى، وجعلَ  ر أنكرَ املتهوّ  لكن القائَل 

نا  يف عرعِ هذا القائل املتجاِس  ة، وال يفى حكمُ ه مبنى اخلامتيّ جعلَ  معنى جديداً 

 ائب.من الفكر الّص  ظ  له َح  عامل   عند كلِّ  ،الباهر
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 ةالقضية الرشطي  

 ،همم والتايل وانتفائِ اللة عىل ثبوت املقدَّ ختلو عن الدّ  ة  عرطيّ  قضية   كلَّ  ليس أنّ 

بصورة  هَ جيوز له أن يتفوّ  اإلنسانَ  م، وليس أنّ يف املتكلِّ  اللة عىل اعتقاد  وختلو عن الدّ 

 ة بم شاء من الكفر والضالل، ويسلم من املقال وحكم الكفر والضالل.الرشطيّ 

بمعنى  اإللهَ  أنّ  ثبَت  اإذ": يةبصورة القضية الرشط أن يقوَل  أ جيوز ألحد  

ة، مل يّل ذلك بمعنى اإلهليّ  ،رضاملعبود بالذات، فلو كان يل معبودون كثريون بالعَ 

 !؟"بدون اختالل ساملاً  ويبقى التوحيدُ 

ح طية، ومل يرصِّ بالقضية الرّش  مَ ه تكلّ ألنّ  ؛من اإلكفار أ يسلم هذا القائُل 

 بثبوت معبودين كثريين؟ 

 تقع عىل أقسام:القضية الرشطية 

م، للمقدَّ  التايل الزم   ر أنّ يه، وُيظهِ مة بني طرفَ ل عىل املالزَ منها ما يدّ  (1)

 مَ املتكلّ  ل عىل أنّ ثبت التايل، وإذا انتفى انتفى التايل، ويدّ  م إذا ثبَت املقدَّ  ويذكر أنّ 

جيوز أن  ، بلوحّقاً  ه صدقاً اعتقادُ  ال جيب أن يكونَ  ،نعم .يهبني طرفَ  يعتقد املالزمةَ 

 لنفس األمر. خمالفاً  وباطالً  ه كذباً اعتقادُ  يكونَ 

عىل  يدّل  ،"اً موجود كان النهارُ  ،طالعةً  لو كانت الشمُس " فقول القائل:

 أنّ  هار، ويدّل عىل انتفاء الطلوع حني انتفاء النّ  ويدّل  مس،الّش  لطلوع النهارلزوم 

 .ني واعتقاده صادقبني الطرفَ  يعتقد املالزمةَ  القائَل 

ىل اعتقاد ع يدّل  ،"موجوداً  كان الليُل  ،طالعةً  لو كانت الشمُس " :وقوله

 ني، واعتقاده كاذب.بني الطرفَ  املالزمةَ  القائلِ 
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عدم افرتاض  ىل اعتقادِ ع يدّل  ،"هاملا تركتُ  فريضةً  الةُ لو كانت الّص " :وقوله

 رية.بدون م ه كافر  ، وقائلُ كفر   ها، وهذا االعتقادُ تركِ  الة، وجوازِ الّص 

 اخلمر، ةَ حلّ  هاعتقادِ  عىل يدّل  ،"هاعربتُ  ملا حراماً  اخلمرُ  كانت لو" :وقوله

ين، فيعود عليه لواحد من رضوريات الدّ  وإنكارُ  ،وهذا االعتقاد كفر   اهبا،عُر  وجوازَ 

 ه.ح باعتقادِ ة، ومل يرصِّ ه أتى بالقضية الرشطيّ الكفر، وال يلص منه بسبب أنّ  حكمُ 

م املقدَّ  ه أنّ للتايل، ويعتقد قائلُ  م سبب  املقدَّ  عىل أنّ  ا يدّل ة مومن الرشطيّ  (2)

 "لو"و ،"كني ألكرمتُ لو أتيتَ " :قولهإذا ثبت، ثبت التايل، وإذا انتفى، انتفى، نحو 

 فانتفى اإلكرام. ،قد انتفى اإلتيانَ  أنّ  هذه تدّل 

 ثبَت  إن ،لاملستقبَ  يف للثاين سبب   األّوَل  أنّ  يدّل  "كني أكرمتُ تِ أإن ت" :وقوله

 .انتفى ىانتفَ  وإن الثاين، ثبَت  األّوُل 

 سبب   األّوَل  أنّ  يدّل  ،"ف ملا ُجرحَت ك من السق  لو مل ُتسِقط نفَس " :وقوله

 فثبت الثاين. ،للثاين، وقد ثبت األّوُل 

عىل استمرار  ني، ويدّل د النقيَض ة ما يعلَّق فيه التايل بأبعَ ومن الرشطيّ  (3)

تم مة بني الشَّ من املالزَ  ليس يشء   ،"لك ني لدعوُت لو شتمتَ " :لهقونحو  ،اجلزاء

 
ِ
 دائم   ه مستمر  دعاءَ  ي أنّ يّدعِ  للثاين، لكن القائَل  سبباً  ُل اخلري، وليس األوّ  ودعاء

 ه.فكيف حني انتفائِ  ،هى حني شتمِ حتّ  ،ملخاطبه

 عدم أي: (1)«ف اللَ مل يعصهيب، لو مل يَ صهَ  عم العبدُ نِ » : ومنه قوله

                                                          

 .457، صـ1259حرف النون، ر:  "املقاصد احلسنة"( 1)
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 .اللَ ياف وهو فكيف وف،اخلَ  عدم حني حّتى ،دائم   مستمر   منه العصيان

 ة هذه األمور، أرجع إىل أصل املبحث.يف الرشطيّ  دُت بعدما مهّ 

بعد  نبي   ، فلو حدَث بمعنى آخر األنبياء زماناً  "النبيني خاتمَ "أّن  أمجعت األّمةُ 

ه بعد هو الذي يكون زمانُ  زماناً  اآلخرَ  إنّ ف ؛ةُ ، بطلت اآلخريّ ر األنبياء زماناً نا آِخ نبيّ 

 .راً نا آِخ ، ومل يكن نبيّ راً آِخ  كان ذلك احلادُث  ،ه نبي  بعدَ  نة سائر األنبياء، وإذا حدَث أزمِ 

 ؛َث يمكن أن حيدُ  بعد خاتم النبيني، وال ث نبي  حيدُ  ه الأنّ  ةُ وأمجعت األمّ 

َ َخاَتَم النَّبِيِّ وَ ﴿ :-عّز وعال-قوله  جوب صدِق لوُ  يف  "بمعنى آخر األنبياء زماناً " ﴾ني 

 واإلمكان املذكور ينفي الوجوب املزبور. ،نا نبيّ  حّق 

ه يدّل عىل أنّ  ،"مل يّل ذلك بخامتيته ،بعد زمنه  نبي   لو حدَث "فقول القائل: 

أو  نبي   دوَث ه يعتقد ُح أنّ  ويدّل  .واإلخالل باخلامتية ،دوث نبي  بني ُح  ال يعتقد املالزمةَ 

 دوث نبي  ُح "ة هكذا: بصورة احلمليّ  فصار معنى تلك الرشطيةِ  ،باخلامتية أنبياء غري خمل  

 زمنِه بعد نبي   حدوَث  جّوزَ  فقد ،"باخلامتية غري خمل   ،أو أنبياء بعد زمن خاتم األنبياء

  هذه  مثَل  ن يعلم أنّ ، ال يرتاب فيه مَ ة إمجاعاً عند األمّ  جل   ، وهذا التجويز كفر

م نحو قول ها، ومن داللة  عىل اعتقاد  يف املتكلِّ مة وعدمِ ال ختلو من داللة املالزَ  رشطيةِ ال

 ."هاملا عربتُ  حراماً  لو كانت اخلمرُ " ونحو: ،"هاملا تركتُ  فريضةً  لو كانت الصالةُ " :القائل

 آخر بمعنى "خاتم النبيني" أن يكونَ  ر، فأنكرَ آَخ  سلكاً وي مَ وت  ولذا سلك النانَ 

 جيِّداً  يعلمون الفهم وأهُل  هلم، فهمَ  ال الذين العوامُ  يتخيّله مما أّنه واّدعى زمانًا، بياءاألن

رَ  أنّ   عنى جديداً م واخرتعَ  املدح، مقام يف يذكَر  أن جيدر وال فيه، فضَل  ال الّزماين التأخ 

 .بالذات النبّوة بوصف املوصوُف  وهو "خاتم النبيني" :ه لقولهمن عند نفِس 
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أو بعد  ، أو أنبياء يف عرصه دوث نبي  له ُح بطِ هذا املعنى ال يُ  أنّ "عليه  عَ وفّر 

 حادث   نبي   بالذات، وكل   اً يكون نبيّ   ه، يف هذه األرض أو أرض أخرى. فإنّ  زمانه

 ."ه بعد زمنِ  دوث نبي  ال ختتّل بحُ  ،ةة الذاتيّ بمعنى النبوّ  بالعرض، فاخلامتيةُ  اً يكون نبيّ 

أهل  لة العوام غريِ ه من أخيِ ، وجعلُ كفر  اإلمجاعي  عنى املتواترَ ه املفإنكارُ 

 فوق كفر. أنبياء كفر   وأ نبي   دوَث ه ُح وجتويزُ  ه معنى جديداً ، واخرتاعُ رآَخ  كفر  الفهم 

 ه قائاًل:ص كالمِ به يف ملخَّ  هَ فيم تفوّ  ذلك جل   كل  

 ،كم ذكرُت بمعنى االتصاف الذايت بوصف النبوة  إن سّلمَت اخلامتيةَ "

، بل يف هذه له  لق مماثل  من األفراد املقصودة باخلَ  أحداً  إنّ  :يمكن أن يقاَل  فال

ه عىل بل تثبت أفضليتُ  ،ه عىل األفراد اخلارجة من األنبياءورة ال تقترص أفضليتُ الّص 

 فضالً ، هال يّل ذلك بخامتيتِ  ،نا بعد زمان نبيِّ  نبي   بل لو حدَث ، رة أيضاً األفراد املقدَّ 

 .اهـ (1)"ه يف هذه األرضأو نفرُض  ،أخرى يف عرصه يف أرض   نبي   جتويزُ  أن يكونَ 

ِ  طويالً  ، وكتب كالماً طويالً  له متهيداً  ه، مّهدَ كالمِ  هذا هو ُمصُل   ، ثمّ الا مم

 ه ما ذكره أهُل كالمِ  ه إن أتى يف غضونِ رة. وال يفى أنّ البشعة املكفّ  هذه النتيجةَ  أظهرَ 

فهو ال يّلصه مما اختار من  ،ة زماناً بمعنى اآلخريّ  َمن أنكر اخلامتيةَ  كفرِ ة من السنّ 

معنى  ه اخرتعُ ه وآخره، وافتخر به من حيث إنّ يف أّول كالمِ  ،ة زماناً إنكار اآلخريّ 

 ف، كم ذكر هذا االفتخار يف سطور من كتابه.من السلَ  مل يسبق إليه أحد   جديداً 

 

                                                          

 .34صـ "حتذير الناس"( 1)
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 «ا  نبي   نلكا إبراهيم   عاش   لر» :ظحديث

ق ن صدّ ، وم(1)ويومنهم اإلمام النوَ  ،ة رأساً األئمّ  ه بعُض فيه، ردَّ  ف  خمتلَ 

  ُممد   بعد يكونَ  أن يضقُ  لو» :معناه أرجعه إىل حديث صحيح رواه البخاري

 .(2)«هبعدَ  نبيَّ  ال ولكن ه،ابنُ  عاش نبي  

 ولعّل "ني: قمن كلمت املحقّ  ذاً آِخ  "الفتوحات اإلهلية"ل يف وكتب الشيخ مُج 

ه وبينهم ه ليس بينَ أنّ  مَ أن يتوهّ  ةً كان ذلك مظنّ  ،هلم ه أباً ه ملا نفى كونَ االستدراك أنّ  وجهَ 

األب  من حقِّ  د  ه آكَ حقَّ  ه ببيان أنّ فدفعَ  ،وانقيادهم له إّياههم ب تعظيمَ وجِ ما يُ 

 م.ه رسوهلُ من حيث إنّ  ،احلقيقي

﴾وملا كان قوله:   أحد   أبو أّنه يتوّهمَ  أن مظنّةً  [40 ]األحزاب: ﴿ِمن  ِرجالُِكم 

ه ه يدّل عىل أنّ فإنّ ؛ ﴿َوخاَتَم النَّبِيِّنَي﴾ :ه بقولهدفعَ  ،لدوا منهه الذين وُ نفِس  رجال من

لكان الالئق  ،بعده بالغ   له ابن   ه لو بقَي ، ألنّ اً ه أيضمن رجال نفِس  يكون أبًا لواحد ال

 شيخ زاده.، اهـ "النبيني خاتم"ون هو كبعده، فال ي نبّياً  به أن يكونَ 

 ؛من أوالد األنبياء مل يكونوا أنبياء إذ كثري   ؛املالزمةِ  منعَ  "فالكّش "يف  وأوردَ 

 ه.م حيث جيعل رسالتَ ه أعلَ فإنّ 

                                                          

إبراهيم بن -33حرف األلف، باب إبراهيم، حتت ر:  "هتذيب األسمء واللغات": أي( 1)

 . ،1/103القاسم ُممد رسول الل أيب

 .1078صـ، 6194كتاب األدب، باب من سّمى بأسمء األنبياء، ر:  "صحيح البخاري"( 2)



 178 بحث عن عبارة "تحذير الناس"م 

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

زوم عىل اللُ  مبنيةً  ليست   :"مةاملالزَ " :عن ذلك بقوله (1)هاُب وأجاب الشِّ 

 بعَض  أكرمَ  اللَ ة، وهي أنّ هليّ  احلكمة اإلاملنطقي، بل عىل مقتَض  العقل، والقياسِ 

ه أوالدُ  هم، فلو عاَش هم وأفضلُ نا أكرمُ هم أنبياء كاخلليل، ونبي  سل بجعل أوالدِ الر  

 هـ.ا (2)"له جعَلهم أنبياءَ   ترشيُف اللِاقتَض 

 غري بنّي  اً زوميها، ولو لُ مة بني طرفَ ن املالزَ هلا م ال بدّ  الرشطيةَ  يفهم منه أنّ 

ويعتقدها، وإاّل كانت  تلك املالزمةَ  القائُل  أن يعرَف  مة، وال بدّ عىل حك اً ُمبتني

 م. عىل معنى واعتقاد يف نفس املتكلِّ  ال تدّل  قضيةً  الرشطيةُ 

 ،(3)"ى عن املعجزةالستغنَ  ،ةَ يني النبوّ عى أبو ُممد اجلوَ لو ادّ " :ا قولأمّ 

. القائل اعتقاد يف هواستغنائِ  هعائِ ادّ  بني ،املالزمة عىل يدّل  دمعتمَ  عامل   من هثبوتِ  بتقدير

 كان لو املّدعي فإنّ  بكفر؛ ليس النبّوة عاءادّ  مع املعجزة عن االستغناء واعتقادُ 

 ه تكشف عن علوّ المح وجهِ وكانت مَ  ،لية وصفات جليلةعا بخالئَق  موصوفاً 

 دتنا خدجية أمّ لسيّ  عن إظهار املعجزة، وقد وقعَ  اً ه كان غنيّ وصدق كالمِ  ،هباطنِ 

 -هوجهَ  م اللُكرّ - وكذا عل   ،ه اجلليلةبصفاتِ   هصدقَ  ا عرفت  فإّن  ،ؤمنني امل

حني  نا عبد الل بن سالم دُ ، وكذا سيّ يد بن حارثة وزَ  ،ديقوأبو بكر الّص 

                                                          

 .7/174، 40سورة األحزاب، حتت اآلية:  "عناية القايض وكفاية الرايض"أي: يف ( 1)

 .بترّصف   179، 6/178، 40سورة األحزاب، حتت اآلية:  "الفتوحات اإلهلية"( 2)

عبد امللك بن  -477الطبقة الرابعة، حتت ر:  للسبكي، "طبقات الشافعية الكربى"انظر: ( 3)

 .نقاًل عن اإلمام القشريي 5/174الل اجلويني، عبد
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 منهم إىل إظهار املعجزة. حيتج أحد   اب. ملليس هذا وجه كذّ  :قال

 بتقدير املذكور القوُل  يدّل  وال ،يستغنِ  ومل يّدعِ  مل أّنه عىل "لو"كلمة  وتدّل 

 .اً حقّ  اً جائز ةَ النبوّ  هاّدعاءَ  يرى القائَل  أنّ  عىل ،هصدقِ 

َعابِِديَن﴾ :وكذا قوله ُل ال  َِن َوَلد  َفَأَنا َأوَّ ْح   [80]الزخرف:  ﴿ُقل  إِن  َكاَن لِلرَّ

 ْحن تقتيض املمثلةَ ّر ة الولديّ  فإنّ  ؛م والتايلأو املقدَّ  ،ط واجلزاءمة بني الرّش عىل املالزَ  يدّل 

 وجتويزِ  ،عىل جتويز الولد له عابدون. وال يدّل  وذلك يقتيض أن يكونَ  ،ةَ واملعبوديّ 

وإاّل  ،ها للقضية الرشطيةمنها ومن اعتقادِ  عىل املالزمة فقط، وال بدّ  العبادة له، بل يدّل 

 م.ملتكلِّ يف نفس ا عىل مراد   غري دال   ،من الكالم غواً طية لَ الرّش  كانت اجلملةُ 

فمعنى  ،جديد   دوث نبي  مع ُح  ،ة زماناً بقاء اخلامتية بمعنى اآلخريّ  أّما اّدعاءُ 

 أن يكونَ  أّوالً  ر، وَمن اّدعاه فقد أنكرَ ى اآلِخ ر إاّل ممن ال يفهم معنَ ال ُيتصوّ  باطل  

 اّدعاءَ  رادأ َمن كلِّ  لُدخول واسعاً  باباً  فتح ثمّ  زمانًا، األنبياء آِخر بمعنَى "خاتم النبيني"

 .ونقل   عقل   عليه يدّل  وال السَلف، من أحد   من ُيعَهد مل جديداً  معنى واخرتعَ  النبّوة،

 أيِّ  قبل حدوِث  ثابت   يل  ه أزَ ، وكالمُ يف كالم الل  ثبَت  "خاتم النبيني"و

 خملوق.  عامَل وأيِّ 

 كةُ ارَ ر فيه مشيتصوّ  وصف  ال ،ر األنبياء زماناً ى آِخ معنَ ب "النبيني خاتم"و

ر . إذا تصوّ عليه النبي   ن صدَق مَ  ، يستغرق كل  االستغراق الم "النبينن" الماثنني. و

ني، وهذا هو معنى ه ال يصدق عىل اثنَ أنّ  ،اً قطع حكمَ  "خاتم النبيني"العقل معنى 

 ه.ر وجودُ يتصوّ  ملعنى باطل، وال عنواناً  أي ما جيعله العقُل  ،املستحيل بالذات

 أ كان يف هذا العاملَ  سواء   ،اسهلداية النّ  ن كان مبعوثاً مَ  كل   قرل:فأإذا تقّرر هذا 
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عىل ق، بي أو ال يصدُ النّ  ق عليه وصُف إّما يصدُ  ،د أو غريه من العوامل املفروضةاملشاهَ 

ه حتت يلزم دخولُ  لقدير األوّ الت عىلو ."النّبيني" :حتت قوله ليس داخالً  التقدير الثاين

 َمن أفراد جلميع مستغِرقاً  "النبيني" :، ومل يكن قولهاً  مل يكن نبيّ وإاّل  ،"النبيني" :قوله

، عليه صدَق   يكون فال ،"النبيني" :ة حتت قولهبالنبوّ  موصوف   خل كل  د وإذا النبي 

، املشاَركةُ  فيه يتصّور وال نبي نا، إاّل  النبيني خاتمُ  خاتم النبيني  تعّددَ  أنّ  فتحّقق ألحد 

ن هذا مَ  بالذات ليس بمقدور. فهمَ  ليم، واملستحيُل العقل الّس  بالذات عند مستحيل  

 ن يشاء إىل رصاط مستقيم.هيدي مَ  ظر، واللُن النّ وأمعَ  م الفكرَ أنعَ 

لل تعاىل ويقولون:  بالذات مقدور   املستحيَل  حون أنّ اهلند فيرصِّ  أّما وهابيةُ 

 عيُل هم إسمإمامُ به  َح لل، رّص  بالكذب مقدور   -سبحانهالباري  إّن اتصاَف 

 ثمّ ( يوم يف متت   التي) (1)"روزه يك"( يف رسالته "تقوية اإليمن"الدهلوي )صاحب 

 ونقيصة   عيب   بكّل  تعاىل هصافَ اتّ  أنّ  ورّصح ذلك، فوق هأتباعِ  من هبعدَ  جاء َمن جتاَس 

عاىل.ت بالل والعياذ( الديوبندي حسن ملحمود املقل جهد)  تعاىل لل مقدور  

 حممد أمحد اذمصباظحي           

 مباركفور "اجلامعة األعرفية"بـ املدير التعليميو     املجمع اإلسالمي،             

 اهلند -أترابرديش -مديرية أعظم جره             ه1440سنة  رجب املرجب/25

 م2019سنة  إبريل/02       

   

                                                          

 .17صـ "يك روزه"( 1)
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 اکفار هبواإل "نیخاتم النبي  "وتوي يف النان   ةکلم يةقض

 هازالتإو هاتبمع ش  

د سی   ،نبیاء واملرسلنیخاتم األ الم عىلوالس   ةالوالص   ،ملنیاالع رب   احلمد هلل

 هصحابأو ،رینهبنی الطاالطی   هٓال وعىل ،لنیاملحج   قائد الغر   ،رینخ  لنی واآلو  األ

 :ا بعدم  ، أینیوم الد   ىلإ حسان  إب مهبعون ات  والذی ،لنیاملکرمنی املبج  

نزل أو ه،ین کل  الد   عىل هرَ ه  ظلی   ؛ودین احلق   دىباهل هرسولَ  رسَل أ  اهللَ ن  إف

 ما هفعل مَ  ،البیانَ  هعل مَ  ثم   ،القرٓانَ  ه، فعل مءيش لکل   تبیانا   هٓایات   حکمت  أ کتابا   یهعل

  وقال اهلل ة.واحلکم الکتاَب  مهویعل مَ  ،هاس ٓایات  الن   عىل لیتلوَ  ،یکن یعلم مل

َساَلَته﴾:  هلرسول َت ر  َعل  َفََم َبلَّغ  ن  مَل  َتف 
ن  َرب َك َوإ 

َل إ َلی َك م  [ 67]املائدة:  ﴿َبل غ  َما أ ن ز 

 لهال أ: مقال هل التبلیغ، ثم   حقَّ  میهلإ وبل غَ  ،التعلیم حقَّ  اَس فعل م الن   یة.اآل...

 اهلل رسول   به جاءما  ةومن مجل .د  هاش   مه؟ قالوا: نعم، قال: الل  غت  بل   لهال أ ؟غت  بل  

   قال   ،هبعد خاتم النبینی وال نبيَّ  هن  أ ه،من عند رب :ن   ﴿َما
ٌد أَبا أَحد  م  َمَّ َکاَن ُم 

َل اهلل  و  س  ن  رَّ
م  َوٰلک  ک 

َجال  ﴾ ر  َ وقال رسول  یة.اآل[ ...40]األحزاب:  َوَخاَتَم النَّب ی نی 

ی ورد حادیث، حت  أ ةيف عد یةٌ مرو ةٌ مستفیض هذه هوکلمت   (1)«بعدي ال نبيَّ » : اهلل

 ،وعرشون ةٌ الون سبعابون ودج  تي کذ  م  أيف »ملعنی خاتم النبینی:  ةمفّسَّ  یة  يف روا

                                                          

 .582صـ، 3455کتاب أحادیث األنبیاء، باب ما ذکر عن بني إرسائیل، ر:  "صحیح البخاري"( 1)
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ان عن َب والطَ  (2)محدأ هخرجأ (1)«بعدي نی ال نبيَّ  خاتم النبی  ن  إو ،ة  نسو ة  ربعأ هممن

 . ةذیفح

 ه،بعد وال نبيَّ  ،نبیاءر األنی بمعنی ٓاخ  خاتم النبی   وه د فرسولنا ُمم  

 هبکون ة  م  ین، فاعتقدت األات الد  من رضوری   وه ،املعنی ذانی هبالنبی   خاتمَ  هوکون  

  َة،العقید هذه عىل ة  کاف   ةم  األ وقام علَمء   ،نبیاءر األنی بمعنی ٓاخ  النبی   خاتم 

دوأو لو ،دات  کَّ ؤغ بملَ بأب اهک  ی معمورات قَص أ ىلإ اهبل غو التفصیل، ثم   حقَّ  اهوفص 

د  العاملَ   ُ املعنی فقد  ذاه نکرَ أن املعنی، فمَ  ذهمعنی جدیدا  غری  مهمن حدٌ أث ، ومل 

 یه.عل رد   وهف ه،ما لیس من ذاهيف دیننا  حدَث أن ومَ  ،يف دیننا حدَث أ

م فتکل   ،وتويی قاسم النانَ یسمَّ  نداهل يف دیار مان رجٌل ولکن جاء يف ٓاخر الز  

وال يف  ،يف کتابنا هب دَ هال ع ،"نیخاتم النبی  "ـمعنی جدیدا  ل حدَث أو یة،اآل هذهيف 

 اآلیةَ  فّس   وهو ،مهير  خ  أمت منال و یهمممتقد  سالم وال من علَمء اإل ،نانبی   ةسن  

 .املتعارَف  اهمعنا نکرَ أو أیه،بر ةالکریم

 

 

 

                                                          

 .3/170، 3026مسند حذیفة بن الیَمن، ر:  "املعجم الکبری"( 1)

، 23418، ر: مسند األنصار، حدیث: حذیفة بن الیَمن عن النبي  "مسند اإلمام أمحد"( 2)

9/100. 
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 اس ب  ثر ابن عأ يةقض

 ،املعنی املعروف ذارا  هلجاحدا  منک   وتويالنانَ  هما قاللیکم إ مَ قد  أن أقبل 

م د يف ُمکَ الفاس   هویلألت ة  وتوي ذریعالنانَ  هجعلَ  مر  أ ىلإ ن ینظرَ أ ئلقاربا جدیرٌ 

 .املقام ذاهيف  هعن املبحوث   اس ابن عب   ثر  أ وهالکتاب، و

يف  قيیهوالبَ  ،(1)هحوصح   اکم  واحل ،يب حاتمأ وابن   ،جریر خرج ابن  أ

: تعاىل هعن ابن عباس يف قول يب الضحیأعن  (2)"سَمء والصفاتاأل"ويف  "عبالش  "

﴾ نَّ ث َله 
ض  م  َر  َن األ 

 ،کمکنبی   نبي   رض  أ رضنی يف کل  أسبع »قال:  [12]الطالق:  ﴿َوم 

 هسناد  إ" :قيیهلبَ قال ا «وعیسی کعیسی هیم،براإک هیم  براإو ،کنوح ونوٌح  ،دمآک وٓادم  

 .(3)"عا  متاب   یهعل حیيب الض  علم ألأال  شاذ   هولکن   ،صحیح

نا رض  أنبیاء أک ،نبیاءأرض من طبقات األ ة  طبق يف کل   ن  أثر األ ذاهمن  مهیف

م   :تعاىل نا، ولکن قال اهللکنبی   ونبي   ک 
َجال  ن  ر 

ٌد َأَبا َأَحد  م  َمَّ َل  ﴿َما َکاَن ُم  و  س  ن  رَّ
َوٰلک 

َ اهلل  َوَخاَتَم النَّب ی    د نا ُمم  نبیَّ  ن  أيف  ةٌ رصُ ةٌ ُمکم ٓایةٌ  هذهو .[40]األحزاب:  ﴾نی 

 ةَ کیقتيض الرش   ،خریأ ة  نا يف طبقر کنبی  َخ ٓا نبي   فکون   ،نبیاءر األخ  ٓا :يأ ،نیالنبی   خاتم  

 ثرَ ما جیعل األ ذاه ،ةَ کُتمل الرش   ال "نیخاتم النبی  " ة  کلمو ،"نیالنبی   خاتمَ " هکونيف 

 هولو کان سند   ،مقبول غریَ  األثر   صبَح أف الکریم، نٓاالقر ة  قطعی   املذکور خالَف 

                                                          

 .4/1432، 3822کتاب التفسری، تفسری سورة الطالق، ر:  "مستدرك احلاکم"( 1)

 .2/131ع أبواب إثبات صفات الفعل، باب بدء اخللق، مجا، للَبیهقي "األسَمء والصفات"( 2)

 .8/211، 12الطالق: حتت اآلیة: ، للسیوطي "الدر املنثور"انظر: ( 3)
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يف  ة  قادح ة  ملکان عل   العلَمء   هرکَم قر   ،املتن ةَ یستلزم صح السند ال ةَ صح ن  إف ؛صحیحا  

 :قيهیالبَ وقال  ،"ةبمر   اذ  ش" ه:بقول قيهیالبَ  مام  اإل هلیإ شارَ أثر املذکور، واأل ةدرای

 .عا  متاب   ىحيب الض  علم ألأ ال

لأف هسند   ة  لصح هن قبلَ مَ  مهثر، فمناأل ذاهل ورد   العلَمء بنی قبول   ثم    ،هو 

 ةمن جمموع هوجعلَ  ه،ب ، فلم یعتن  تعاىل م کتاب اهللملحکَ  هضتملعارَ  هن ردَّ مَ  مهومن

يف عامل املثال  ة  بحقائق مثالی هلوو  أ ةوفیالص   ةمن مجاع هلوو  أوالذین  ة.قبولاملغری  ثاراآل

 أ ذوات   لیسوا غریَ  م، ذواهال  إ مهن إو ،رواحوعامل األ
 
يف عامل  ذاهنا، فلیس رض  أ نبیاء

بحمل سبع  -ویال  بعیدا  أولو ت- هویل  أیضا  یمکن توأ .جساموعامل األ ةادهالش  

يف  هٌ تشبی «کمکنبی   نبي  »َة کلم ن  أوب ،اتو سبع القار  أ ،قالیمسبع األ رضنی عىلاأل

: تعاىل همعنی قول وه ذاهو ،د کمحم   نبي   کَم تقول: یوسف  ةنفس النبو  

ل ه﴾ س  ن  ر   م 
َ َاَحد  ق  َبنی   ةيف مجیع الکَمالت احلاصل ه  ا التشبیم  أ [285]البقرة:  ﴿اَل ن َفر 

 .اهلیإ فال سبیَل  ،نا لنبی  

بل  ذا،هثر ابن عباس أل و القبولأ لسنا بصدد الکالم يف الرد   ناهونحن 

يف  مهشقائق فیَم بین نبیاء  فاأل ،ةيف نفس النبو   هویل التشبیأبت هنقول: یمکن تصحیح  

بدون توقیف من  حد  أ عىل مهحدا  منأل بل ال نفض   ،مهمن حد  أق بنی نفر   ال ة،النبو  

 وهنزیل، ويف الت   هب بعض مقطوعٌ  عىل مهالتفضیل لبعض ةحقیق ولو ،ارعالش   هةج

 .ناهاه هعن لیس بمبحوث  

 ی   هَ التشبی ذاه ن  أ كعن بهیذ وال
نی: قسمَ  ىلإ ةوتوي للنبو  النانَ  ل تنویعَ بط 

يف  نا وی نبی  نبیاء س  األ سائَر  هلَ وجع   ،بالعرض ةوالنبو   (2) ،اتبالذ   ةالنبو   (1)
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ن کمَ  ،بالعرض ا  ن کان نبی  فکیف یکون مَ  ،ذاهمنا ن سل  وإ .نبیاء بالعرضاأل ةمرز  

ثر تصحیح األ ىلإوتوي النانَ  بهکیف ذ فانظر   ؟ فال معنى التشبیه!بالذات ا  کان نبی  

 !.معنی هبطلَ أف ،املذکور لفظا  

 هن ردَّ ومَ  ،املعنی هذاراد أ ،املذکور من العلَمء ثرَ ح األن صح  مَ  :الکالم ةخالص

 نا نبی   نظری   ىعنامل ذاکامال  يف صفات الکَمل دون العوارض، وهب ها  تشبی هراد بالتشبیأ

 .حاالتمن امل   هو بعدأ هيف عرص جدید   لکون نبي   هو ردَّ أ ،عقال   بل ممتنعٌ  ،رشعا   ُماٌل 

 وتوي:کالم النانَ 

 " :ثر ابن عباس أيف حتقیق  هلیإفع ال ر  ؤجمیبا  لس يوتوقال النانَ 
 
ینعم  لاو

 ولعمم رکےن اچںیئہ

 

ن
 
ب
 
 ن 
ب

 

ن
ل

 وس وعام ےک ایخل ںیم وت روسل اہلل ہن وہ، اتہک مہف وجاب ںیم ھچک دتّق ؛اخمت ا

معلص

(1)

رخ یبن آپ بس ںیم آاور  ،پ اک زامہن اایبنء اسقب ےک زامہن ےک دعبآہک  ، اخمت وہ ا یا ں ینعم ےاک 

  ۔ںیہ
 
ّ دقتُّ ہک ،ونش وہاگرگم الہ مہف رپ ر

 

 

 :رھپ اقمم دمح ںیم ، یاتااک ھچک ن تلی ںیںیم زامےن م ای اتٔخ

ن  رَّ 
َل اهلل  َوَخاَتَم النَّب ی  ﴿َوٰلک  و  َ س  اہں ارگ اس ؟ ے  ہ حی وہاترکناس وصرک ںیم ویک ،رفام ا ﴾نی 

 یاابتعر أت ،اور اس اقمم وک اقمم دمح رقار ہن دےیجی ،ےس ہن ےیہک وفص وک اواصف دمح ںیم

م

 

م

رخ وت اہتبل اخت

ہک اس ںیم اکی وت  ،یسک وک ہی یاک وگارا ہن وہیگوہں ہک الہ االسم ںیم ےس  رگم ںیم اجاتن ۔زامین ہ حی وہیتکس ے

  -وعنذ یاہلل-دخا یک اجبن 
 
رخ اس وفص ںیم اور دقواقتم ولکش ورگن وبسح آ ،مہ ےزایدہ وگیئ اک و

وج اس وک ذرک  ؟ایک رفق ے ،اضفلئ ںیم ھچک دلخ ںی ورک ای ا  نج وک ّوبن ،وبسن ووکستن وریغہ اواصف ںیم

امکل ےک  ویکہکن الہِ ،یک اجبن اصقنن دقر اک اامتحلملسو هيلع هللا ىلص  روسل اہلل دورسے ۔!ایکوروں وک ذرک ہن ا   ،ایک

                                                          

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص (1)
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وت  رکےت ںیہ، اابتعر ہن وہ اور اےسی وےسی ولوگں ےک اس مسق ےک اوحال ایبن ایک ،امکالک ذرک ایک رکےت ںیہ

 وج ،ک ایک ےّوبن ایعِن ّدمیاب اابتع  اس ےیل س ِ  ،رخی دنی اھتآیایق ہی اامتحل ہک ہی دنی  !اتروخیں وک دھکی ےیجیل

﴿َما َکاَن  رپ ہلمج ،احلظ ے ذاہت اقِلب اہتبل یف ِّدح ۔ےگ ےک الخقئ وک رمگاہ رک ں د ےٹ دوعے رکوھج [وک]لک 

﴾ م  ک 
َجال  ن  ر 

ٌد َأَبا َأَحد  م  َمَّ َل اهلل  َوَخاَتَم النَّب ی   اور ہلمج ُم  و  س  ن  رَّ
َ ﴿َوٰلک   ایک انتسُّ   ںیم ﴾نی 

 دتسم [وک]اور اکی  !دورسے رپ فطع ایک[ وک] اکیوج  ؟اھت
 
ِ ر دک ہنم اور دورسے وک ا ِ

م

اور  !راک رقار دایس

یاب ذموکر  ارگ س ِ، ر ںیےبارابتیط دخا ےک الکم زجعم اظنم ںیم وصتم  اور اس مسق یک ےبریطبہک اظرہ ے 

 ا  ہکلب انِب !ےھت وت اس ےک ےیل ویسیبں ومےعق ،وظنمر یہ اھت

م

 

م

رخ زامین سج ےس أت ،ک رپ ےور یاخ ےئ اخت

"وہاجیت ے اور ن تلی وبنی دویاال ،ے اجاتآیاب ذموکر وخد وخبد الزم  اور س ِ

(1)

 ۔

ةمعن لا " :ى کالمه باألردی   يلکَ  "نیخاتم النبی  "معنی  ن یطلَب أینبغي  أو 

يف معنی کون  وه ،خامتا    هکونَ  ن  أاس الن   ةاجلواب، ففي خیال عام   م  هیعّس ف ال

ما  تقد   ن  أ مهرباب الفَ أ ضح عىللکن یت   ،نبیاءر األخ  ٓا وهو ،ابقنینبیاء الس  بعد األ هزمان  

َل اهلل   ةرود کلمفکیف یصح و   ،صال  أ اهفی فضَل  ا  الزمانی   را  خ  أتو و  س  ن  رَّ
﴿َوٰلک 

َ َوَخاَتَم النَّب ی    ة.ورالص   هذهب املدح قاميف م ﴾نی 

املقام مقام  هذا ی عتبن مل إو ،وصاف املدحأمن  الوصف   هذا عتبن مل ی  إ ،نعم

 حدٌ أ یقتنعَ  ال أن علمأ يلکن  و مان صحیحا ،ر الز  خ  أعتبار التبا ة  لکان اخلامتی ،املدح

نعوذ - تعاىل جانب اهلل طناب البیان يفإ ام  هيإال  و  أ هفی ن  أل هلذا املعنى؛ من املسلمنی

                                                          

 ۔4،5" ص: ذحتری اانلس" (1)
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ب من ون واحلسب والنَس کل واللَّ والش   ةوبنی القام هبین فَم الفرق   -همن باهلل

 .اهومل یذکر هفذکرَ  ،خریأ  فضائل  ويف ة،النبو   يف اهل مدخَل  ال يالت ،وصافاأل

الکاملنی تذکر  ن  إف ؛ رسول اهللاب نج يفالنقص  حتَمل  ا ى فیهت  أیت :ثانياا 

ن إتاریخ کتب ال ىلإانظروا  ،حوالاأل هذهمثل  فیهم راس یذکَ الن   ة  وعام   ،مکَماله  

 َة،عون النبو  باع الذین ید  ت  اباب  فسد   ،دیانر األخ  ٓاین الد   ذاه ن  أحتَمل اا م  أ قتنع.ت مل

،بدعوی کاذب اَس ون الن  ل  ض  فی    بنی ةناسبامل هيما ولکن  ،هذات حد   فعال  يف معتبٌ  ذاهف ة 

﴾ م  ک 
َجال  ن  ر 

ٌد َأَبا َأَحد  م  َمَّ ن  رَّ وبنی  ﴿َما َکاَن ُم 
َل اهلل  َوَخاَتَم النَّب ی  ﴿َوٰلک  و  َ س   ﴾نی 

 هن  أ رهوالظا .والثان استدراکا   ه،من کا  مستدرَ  َل و  األ وجعَل  ،لو  األ الثان عىل عطَف و

 بد   ن کان الفإز، املعج   تعاىل يف کالم اهلل ،وع من عدم االرتباطالنَّ  ذاه ر مثل  یتصو   ال

 رَ خ  أر یستلزم التٓاَخ  مرٌ أ یةاخلامت ىبل مبنَ  ة.مواقع کثری هکان ل ،الباب املذکور من سد  

 ."بويالفضل الن   به ویتضاعف ،والسدَّ للباب املذکور ،مانالزَّ 

 نفس الکتاب: ر يفٓاَخ  يف مقام   الناَنوتوي وقال

وت آپ اک اخمت وہ ا اایبنء زگہتش یہ  ،وج ںیم ےن رعض ایک ،رغض ااتتخم ارگ یا ں ینعم وجتزی ایکاجخ ےئ"

بج یھب آپ اک اخمت وہ ا  ،ور وکیئ یبن وہہکلب ارگ یارفلض آپ ےک زامےن ںیم یھب ںیہک ا   ،اخص ہن وہاگ یک تبسن

"دبوتسر یایق راتہ ے

(1)

 ۔

ه باألردیةمعن ز باملعنی الذي ذکرت  ن ج  إ االختتامَ  ن  أواحلاصل " :ى کالم   ه،و 

 بل لو کان نبي   ،قنیابنبیاء الس  األ ىلإ ةا  بالنسبیکون خاص   خامتا  ال  هفکون  

                                                          

 ۔18" ص: ذحتری اانلس" (1)



 190 قضية کلمة الناَنوتوي في "خاتم النبّيين" 

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

ساملا   ه بقی خامتیت  ت ،ا  ر نبی  َخ اآل كذا هفمع کون ،مکان   ي  أب زمان ه يف  مفرتٌض 

 .()مرتمجا   ."وهکَم 

 وأضاف قائال :

 ینعمب ا"

م

 

م

وت  ،اسیج ہک اس چیہ دماں ےن رعض ایک ے ،ک ےیجیلذایت وبفص ّوبن ِف اصتاہں ارگ اخت

معلص رھپ وساخ ےئ روسل اہلل

(1)

معلصور یسک وک ارفاد وصقمد یاقلخل ںیم ےس امملث وبنی ا   

(2)

ہکلب  ،ےتکس ہہک ںی 

 اث

م

لی ت

 

ض
ف
رہ رپ یھب آپ یک تب ہن وہیگ، ارفاد ّدقماس وصرک ںیم طقف اایبنء ےک ارفاد اخریج یہ رپ آپ یک ا

 اثتب وہاجخ ےئ یگ، ہکلب ارگ یارفلض دعب زامۂن

م

لی ت

 

ض
ف
معلصوبنی  ا

(3)

 دمحمی  ،وکیئ یبن دیپا وہ 

م

 

م

وت رھپ یھب اخت

ور یبن ای رفض ےیجیک ایس زنیم ںیم وکیئ ا   ،ور زنیم ںیمک رص یسک ا  ہچ اجخ ےئ ہک آپ ےک اعُم ،ںیم ھچک رفق ہن آخ ےئ اگ

"وجتزی ایکاجخ ےئ

(4)

 ۔

بمعنی االتصاف الذايت  یة  اخلامت أعتبتن إ ،نعم" :ى کالمه باألردی ةمعن

من   وی رسول اهللس   حد  أيف  ن تقوَل أ كل مل یصح   -هنت  کَم بی  - ةبوصف النبو  

 هفضلیت  أثبت تال  ة  الصور هذ، بل هب هال  لمماث   ن یکونَ أ ،لقباخلَ  ةفراد املقصوداأل

 ةرفراد املقد  األ عىل هفضلیت  أثبت تبل  ،نبیاء فحسبلأل ةفراد اخلارجاأل عىل 

ة،املحمد یةباخلامت لمل خی ،بي بعد زمان الن   نبي   ا  ضارتفا حدَث أیضا ، بل لو   ی 

 .یهانت "رضاأل هذهب افرتاضا  و أ ،خریأ رض  أب هل عارص   ر م  ٓاَخ  فضال  عن جتویز نبي  

                                                          

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص (1)

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص (2)

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص (3)

 ۔34، 33" ص: ذحتری اانلس" (4)
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 ویل يف النص  أقد قام بت ،"حتذیر الناس"يف  ذاه هطال وبکالمأکذا قال و

العلَمء مع  ریهصنیع مجا خالف   وهو ،ثر املذکورلغرض تصحیح األ ه؛یأالقرٓان بر

 بهاملتواتر، فذ همعنا ص القرٓان عىلبقاء الن  إل هفی ویل  أالت وهو ،ذکورثر املاأل

 اهوبعض   ة،رمکف   اهبعض   مور  أد، ببیان الفاس   هویل  ألتصحیح ت بهمذ وتوي کلَّ النانَ 

 الن اسم من فکَ  .نا نبی   یةفضلأيف  هخالل کالم   ،ینيف الد   داٌث حإ اهوبعض   ة،ل  مض  

 قد بنی   :یقول همفبعض   ه،ون بکالم  یغرت   ی ة،باحث کالممن مَ  ی ة  علم درکون دقائَق ی   ال

نا وجعل نبیَّ  ،بالذات ةَ النبو   هل ثبَت أحینَم  نا نبی   ةفضیل يفوتوي طورا  جدیدا  النانَ 

  َا  جدیدا ، نجد حظ   الکتاَب  هذاطالع َم ن  کل   :ن یقولمَ  همومن .میاخلوات خاتم

 هبکالم تغرت   ال ! أنالعظیم باهلل كنشدأف !يل العظیمالع  باهللال  إ ةَ وال قو   حوَل  وال

مام يف ضوء کالم اإل ،ذاه هب  همذ ةَ قاحی وَ وسرتَ  ه.کب من نفع  أ هالذي رضر   ،دالفاس  

 !.العزیز هس رس  د  رضا ق   محدأ

 ،رم املتوات  املحکَ  "نیخاتم النبی  "معنی  ةاملذکور هوتوي بعباراتالنانَ  نکرَ ألقد 

لَ أا ، فرا  زمانی  خ  أت "ءنبیار األٓاخ  " وهو «بعدي ال نبيَّ »: سول لر   بقول ااملفّسَّ   هو 

 یبتني عىل یة،الذات یةثبات اخلامتما قال إل وکل   ،ی ةالذات یةباخلامت هویال  من تلقاء نفس  أت

ین عند ات الد  املعنی من رضوری   ذاهمان، وعني اخلتم الز  أ ،للمعنی املتواتر هنکارإ

.م کاف  سالعلَمء اإل ي ودخوٌل يف منکر   ،سالماإل ةخروٌج عن مل   ة  عبار ي  أب هنکار  إو ة 

 ة.م  من األ حد  أل یهف كَّ مما ال ش ذاهو .سالمقواطع اإل

يف  جدید   لنبي   مکانَ إفال  ،قطعا  حتَم   ةباب النبو   نبیاء یسد  األ رَ ٓاخ   ه وکون

 ن کان اخلتم  إ :فقال ه،نکارإ مرارا  وأرصَّ عىل ذاه نکرَ ألقد  ،هوال بعدَ   هزمن
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 ىلإطناب البیان إ إهيام  ولکان  ،يف مقام املدح اهوقوع   ملا صح   یة،باآل املراد   وهمان الز  

 ن  إ :وقال رصُا   ك.واملستدر همن كاالرتباط بنی املستدرَ  هوج ختل الو ،الباري تعاىل

بالذات  هن  إف ؛مهفَ ال أهل خالف اسالن   ةعام   خیال   وهنبیاء األ رَ ٓاخ    هکونَ 

: یةالرشط یةالقض ةقال يف صور ثم   .نیمانیَ ر الز  خ  أم والتصال  للتقد  أ مهعند فضَل  ال

ة،املحمد یةمل خیل باخلامت ،بعد زمن النبي  جدید   نبي   حدوَث  افرتضنا لو" فضال   ی 

  .راملتوات    لنبی نا یةنکار ملعنی اخلامتاإل وه ذاهو ."ه لعارص  ر م  ٓاَخ  عن جتویز نبي  

 هازالتإو هاتب  ش  

 یةالذات یةاخلامتثبات إب بي الن   یةَ فضلأوتوي ثبت النانَ أقد  :ن قلت  إف (1)

 ی ة؟مز ذاهيف  لیست  أ  .میاخلوات خاتمَ  هکونَ أثبَت و ه،ل

الفضل  کَمَل  ن  إف ه؛رامفقب ح مَ  هکالمَ  نَ ن یزی  أراد أ اغرتار، ال  إ ذاهلیس  :قلت  

 ال عقال   َة،کحتتمل الرش   التي ال یةاخلامت ةحد، خصوصا  فضیلأ هفی هکشار  ی   ما ال

یك، یقد سعَ  ذاه هوتوي بقولرشعا ، والنانَ  وال ن أو کفورا  أ ة  الهج ام  إ يف إثبات الرش 

 هالبل أبالعلم کخط معروف   رجل   أ  ولیس خط ه!.نور   تم  م   واهلل  ،اهلل نورَ  َئ طفی  

رسعان ما  مه  و ،الفاسد هقول عىل رص  فی   ه،عَملَ أ ان  یطالش   هن لیزی   ذاه ،ةلهَ واجل

يف  -العزیز هس رس  قد  -محد رضا أ مام  اإل هقد بحث فیو هون.ما ینتبیتوبون بعد

 :هما نص   "د املستنداملعتمَ "

عون وجوَد ست ة نظراء للن بي " الون ید  ، مشارک نی له يف أشَهر خرج دج 

، أعني ختَم النب ه الکَملی ة 
فخصائص  ة يف طبقات األرض الست  الس  َمن  فمنهمىل، و 

ه، ونبی نا "یقول: 
َمن یقول:  ومنهم ."خاتم  هذه األرض کل  منهم خاتم  أرض 



 193 قضية کلمة الناَنوتوي في "خاتم النبّيين"

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

یهم، ونبی نا "
م خواتم  أراض  ح یرص   منهمواألکَفر واألوَقح  ."خاتم  اخلوات م إّن 

م مماثل ون للن بي "بـ ه ٓاَخ  .(1)"کَملی ةرشکاء  له يف مجیع صفات ه ال أّن  رون إبقاء  ویرد 

هم من املسلمنی ات، وسائر   نبی نا "َمن یقول:  فمنهم .عىل أنفس  هو الن بي بالذ 

ات األنبیاء بالَعرض، وسلسلة ما بالعرض إن َم تنتهي عىل ما ، وهذا هو معنى (2)"بالذ 

جد معه أو بعَده "خاتَم النبی نی،  کون ه  لطبقة من األرض نبي  يف هذه ا فلو و 

ل ذلك بخامتی ته أیضا ، مل
 
َر الن بی نی ؛ فإن  اخلتَم لیس بمعنى کون ه (3)"خی 

قال:  .ٓاخ 

مان؟!" ر الز   أن  هذا هو األدَخل يف مدح  نبی نا "وزعم:  .(4)"وأي  مدح  يف التأخ 

بأن ه َمل ك  حیث جعلناه خاتَم اخلوات م، ال خامتا  رصفا  کَم تقولون؛ فإن  مدَح َمل ك  

ه بأن ه َمل ٌك وحَده
 .(5)"امللوك أعَظم من مدح 

یطانی ة إال   هذه الَسفَسطة   ولعمري! هل کَم کان یقول املرشکون  الشَّ

نا أقَوم باحلمد"للمسلمنی:  ، "أنتم جعلتم اهلَل إهلا  رصفا ، ونحن جعلناه إلَه اآلهلة، فأی 

ال  أن  الکَمَل األعَظم هو ا ومل یك، الیدر  الدج  ه صاحب ه عن الرش  ما فیه  لذي تنزَّ

 کان هلذا فضٌل علیهم. رشکاء  متشاکسون، وإن

                                                          

 .41صـ "حتذیر الن اس"انظر:  (1)

 .6صـ "حتذیر الن اس"نظر: ا (2)

 .34صـ "حتذیر الن اس"انظر:  (3)

 .5صـ "حتذیر الن اس"انظر:  (4)

 .41صـ "حتذیر الن اس"انظر:  (5)
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ه أفضلی ومنهم ن م   أن ه "عىل هؤالء اخلوات م املخرتعة  بـ َته َمن یوج 

ری، وأصناف  أ َخر غری  ذوي العقول، وبن و بني ٓادم، وتلك اخلواتم  من الب غال واحلم 

ا، ید ومل .ٓادم أفضل  وأکَرم ة يف هذه األصناف  ازدراٌء بشأّن  ر  املسکنی  أن  جعَل النبو 

ح العلَمء  کاإلمام القايض عیاض ه بکفر َمن یقول به (1)أي  ازدراء! وقد رص   .(2)"وغری 

 "الطرفنی حیتمل صدق   ل يةرشط يةقض" هةشب

ل مل یتخل   ه،و بعدأ  هيف زمن جدیدٌ  تی نبي  ألو ": هقول :ن قلت  إف( 2)

 ؟ءنبیااأل خرَ ٓا هکونَ  نکرَ أین أف ،الوقوعَ  تستدعي ال یة  والرشط یٌة،رشط ،)مرتمجا ( "همتیتخا

عي ید   هن  إ :جدید، بل نقول عي وقوع نبي  تد   هذه هرشطیت :نقول ال :قلت  

 ٓاخرَ   هنکار کون  إ ىلإي د  ؤرصیح، ی کفرٌ  وه ذاهو ،جدید نبي   مکانَ إ ةالفقر هذهب

 جدیدٌ  تی نبي  ألو  هن  أ": ة  کیف تنادي رصاح هفقرت ىلإ ر  ، فانظکفرٌ یضا  أ وهالنبینی، و

 ."هل خامتیت  مل یتخل    هبعد

و أ هجدید يف زمن تقدیر نبي   عىل  هل خامتیتیتخل   کیف ال قول:أنا أو

 ةٌ صف  ه، وخامتیت  "نیٓاخر النبی  "بمعنی  "نیخاتم النبی  " ه مع کون ؟هبعد

 ،جدید   لنبي   و عقيل  أ رشعي   مکانٌ إ هبعد ی مل یبَق حت   ،احتَملقطعا  من دون  هل ةٌ الزم

معنی عند العقالء؟ بعد تسلیم  یة  طالرش   هذهملثل  لهو .مکان العاديفضال  عن اإل

                                                          

فا"يف أي:  (1) ف وجوه األحکام فیمن تنقصه 4القسم  "الش  يف حکم َمن  3...إلخ، الباب  يف ترص 

 .171، صـ2...إلخ، اجلزء  و من املقاالت کفر...إلخ، فصل يف بیان ما ه سبَّ اهللَ تعاىل ومالئکَته

ات، صـ 2الباب  "املعتمد املستند" (2)  .212، 211يف النبو 
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لو  :تقول ثم   ،لطلوع الشمس الزمٌ  ارهالن نی، مثال  تقول: وجود  بنی الشیئَ  ةماملالزَ 

 ال  إ ذاهفلیس  ،بطلوع الشمس ذاهیتخلل مل  ،بعد طلوع الشمس ار  هیوجد الن مل

 ،"بطلوع الشمس ذاهل مل یتخل   ارهد النلو مل یوَج " :زوم، فحینَم قالالل   ةنکار عالقإ

 .ارهبنی طلوع الشمس ووجود الن ةَ منکر املالزَ أو أ ،معنی طلوع الشمس مل یدر  

زوم وصف نکار ل  إ ال  إ امعنی هل وتوي الالنانَ  یةَ ن رشطأالتقریر  ذاهب فثبَت 

 یةالرشط یةالقض"وکون  .-والتسلیم ةفضل الصالأ یهعل-للنبي الکریم  یةاخلامت

ن یقول شیئا  مَ  ن  إف یة؛القض تستلزم صدَق  ال اّن  أیعني  ال "نیالطرفَ  تستلزم صدَق  ال

 ی   یة،الرشط یةالقض ةيف صور
 امهحدأو أ اهولو کان طرفا یة،القض صدَق  هنفس   عىل ر  ق 

  رسول اهلل هء بوکفر ما جا ،حلقائقنکار اإ ال تفتح باَب  یةالرشط یة  کاذبا ، والقض

و أ، "یت  فرضا  لصل   ة  لو کانت الصال"ن یقول: يف کفر مَ  حدٌ أ ك  یش فال ،همن عند رب  

 ةالالص   یةنکار فرضإيف  رصیٌح  ذاه ن  إف ؛"هحراما  ملا رشبت   لو کان اخلمر  "قال: 

 .کفارعن اإل هغنیت   ال ةیالرشط یةالقض ة  وصور ،اخلمر ةوحرم

 لکانَ  عدي نبي  ب ن منلو کا» یة مثل رشطال  إ هرشطیت   له :ن قلت  إف( 3)

 .احلدیث؟ وال ُمذور... (1)«عمر

و کالم أنصوص القرٓان واحلدیث  یةمثل رشط ه، لیس رشطیت  کال   :قلت  

إ ن  َکاَن ﴿ق ل   : هلرسول تعاىل قال اهلل َم،هان ما بیناس، فسوف تری شت  ٓاحاد الن  

یَن﴾ َعاب د  ل  ال  َن  َوَلٌد َفَأَنا َأوَّ مح  لرَّ
تعلیق املحال  هن  إف ه؛ای  إي أ، [81]الزخرف:  ل 

                                                          

 .6/140، 17410مسند الشامینی، حدیث عقبة بن عامر اجلهني، ر:  "مسند اإلمام أمحد" (1)
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 ،هاستحالت ارهظإل ةلمث  األ هذهثل یرضب مَ  هن  إف یه؛ف ال ُمذورَ  ذاهو ،باملحال

 ه،م مثل  قدَّ فامل ،ُماٌل  غری اهلل ة  عباد وه ةالکریم اآلیة التايل يف ن  إف ه؛مکانإ ارهظإل ال

 یضا  أو ء.ن من يشمحمکان الولد للر  إعاء د  الیس من  ذاهن، ومحالولد للر   کون   وهو

 ةاستحال ل عىلو  األ ةابتناء استحال هن  أملا  ،هسبحان غری اهلل ةمن عباد هل ال مساَس 

ٌَة إ الَّ ا: الکالم، کَم قال اهلل ةمن بالغ ذاهالثان، و ََم ٓاهل   هلل  َلَفَسَدَتا﴾﴿َلو  َکاَن ف یه 

وات عدم فساد السَم عىل بناء   ةهلد اآلمکان تعد  إ نفي   هن  إف ة،یاآل... [22]األنبیاء: 

تعبری  بلغَ أ وىلاأل ة  یکَم کانت اآل ة،هلد اآلتعد   ةيف استحال تعبری   غ  بلَ أ ذاهرض، وواأل

عدي بمن  نکا لو»:  تری يف قول رسول اهلل کذاه، وتعاىل هالولد ل ةيف استحال

ن یعرف ، ومَ  هبعد جدید   مکان نبي  إيف عدم  رصیٌح  نص   هن  إف ؛«نبي لکان عمر

 نفي التايل بناء   ل عىلتد   اّن  إف ؛دا  جی   ةَ احلقیق هذك هدری   ،"لو" ةمواقع استعَمل کلم

د عن  مسلََّم  ال  إالتايل ال یکون  نفَي  ن  أل ؛ميف نفي املقدَّ  ه  وج بلغ  أ وهم، ونفي املقدَّ  عىل

م والتايل وجودا  بنی املقدَّ  ة  من مناسب م، فال بد  یلزم نفي املقدَّ  وهو ،بم واملخاطَ املتکل  

 نتج انتفاءَ ت ة  وجبم   یة  ن کانت القضإلبا ، فجیابا  وَس إ یةالقض یةکیف عىل وعدما ، بناء  

د وَج مل ی لو مل یکن صانعٌ "نی، کَم تقول: اجلزئَ  تنتج ثبوَت  ة  ن کانت سالبإو ،نیاجلزئَ 

 ."لوجود الصانع ، ینتج وجود العامل ملزومٌ العامل  

 انظر   .م والتايلبنی املقدَّ  ةلفقدان املناسب ؛وتويالنانَ  یة  رشط حال   ذاهولیس 

من  واحدٌ  ال ،"مل یتخل ل خامتیته  ،يف زمنه أو بعده جدیدٌ  نبي   أتى لو"کیف قال: 

سول الر   ةنکار خامتیإ  تعتمد عىلالتايل ة  ر، بل صحَخ اآل عىل هنی تعتمد صحت  اجلزئَ 

 ذاهیومنا  ىلإ ةالکریم اآلیة ن نزولد  من ل   ،باملعنی املتعارف. 
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زوم الکفر مرارا  ، وقد دخل يف ل  سول الر   ةخلامتی هنکار منإ ال  إ هذافلیس 

 هذا ن  أل ؛اسالن   ةعام   ة  يف زمر  اهلل دخل رسوَل أف ،لخ...إاس الن   ة  عام   فقال: ظن  

 رسوَل  خرَج أف ،لخ...إ همرباب الفأ قال: ولکن یتضح عىل ، ثم   هعن روي  نی مَ املع

نی يف مقام املدح خاتم النبی   ةکلم یراد  إفکیف یصح  :قال ثم  هم. رباب الفأمن   اهلل

 هامعنا یکونَ  ن الأ بعد ال  إ ةالکریم اآلیة يف ةالکلم هذه یراد  إیصح  ال هفعند ،لخ...إ

 ."نیخاتم النبی  "ـم لاملحکَ  ر املعنی املتعارَف نک  کیف ی   انظر  ف ."ٓاخر األنبیاء"

 ؟ءنبیااأل خرَ ٓا  هکونَ  نکرَ أین أ :ن قلت  إف (4)

 .نیالنبی   خاتمَ  هلکون  هنبیاء وصفا  الزما  لاآل خرَ ٓا هکونَ  نکرَ أبل  :قلت  

 حال   ة  واقع ،نبیاءاأل خرَ ٓا  النبيَّ  کونَ  ن  إ: "حتذیر الناس"ما قال يف  ة  فخالص

بعد  جدید   مکان نبي  إلعدم  ؛ص القطعي  للن   وتکذیٌب  ،رصاح کفرٌ  ذاهو ا،هل زومَ ل   ال

 .ال رشعا  وال عقال   ،نیخاتم النبی  

من دون  "نیخاتم النبی  "ـل جدید   ىمعن  جتویز  ال  إ ذاه له :ن قلت  إف (5)

 املتعارف؟ هنکار معناإ

ز معنی جدیدا  بعد کال   :قلت    قد أن ه ریتَ  ماأملعنی املتعارف، بطال اإ، بل جو 

 .املتعارف اهتقدیر معنا عىل ة  یمعنی اآل ةَ صح نکرَ أ

 ین؟ات الد  من رضوری   هو "نیخاتم النبی  "ـاملتعارف ل ىاملعن هل :ن قلت  إف (6)

وایات يف ات، والر  روی  مَ  ة  املعنی يف عد ذاه  اهلل نعم، قد بنیَّ رسول   :قلت  

يف  «بعدي ال نبيَّ »:  هقول املعنی، وقد وردَ  ة  تواترنبیاء ماأل خرَ ٓا  هکون  



 198 قضية کلمة الناَنوتوي في "خاتم النبّيين" 

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

يب طالب أ، وقال لعيل ابن (1)«عمر لکانَ  عدي نبي  ب ن منلو کا»وقال:  ،ةحادیث کثریأ

 :«احلدیث  ، وکتب  (2)«بعدي ال نبيَّ  هن  أ ال  إ ،ىمن موس هارون ةي بمنزلمن   نَت أ

 .نبیاء زمانا  خر األٓانی لنبی  خاتم ا ىمعن ل عىلتي تد  من العبارات ال   ؤةٌ مملو

 ثم   ،-والرضوان ةالرمح مهعلی-رام الک   ة  الصحاب همَ هالذی ف ىاملعن وه ذاهو

البحر  َمممام اهلفقد قال اإل .ات الدیناملعنی من رضوری   ذاهبکون  العلَمء   نص  

ةَ " :"عتقادقتصاد يف االاال"د الغزايل يف کتاب سالم ُمم  اإل ةحج   ،الطمطام  إن  االم 

وعدم رسول بعده  ،ن ه أفهم عدم نبي  بعده أبدا  أ ،من هذا اللفظ]باإلمجاع[  فهمت  

َله بتخصیص فکالم  ومَ  ،وال ختصیٌص  وإن ه لیس فیه تأویٌل  ،أبدا   ه من أنواع ن أو 

عىل أن ه  ة  هلذا الن ص الذي أمجعت األم   ٌب ألن ه مکذ   ؛یمنع احلکم بتکفریه ال ،اهلذیان

 وَّ ؤم غری  
 .(3)"خمصوص وال ل 

واضح تکفری " :"سالمعالم بقواطع اإلاإل"ي يف مام ابن حجر املک  وقال اإل

مع  هلصدق زٌ جمو   همن اهل هبطلب هن  أل ة ؛معجز همن ن طلَب کفر مَ  هرویظ ة،عي النبو  مد  

                                                          

 .6/140، 17410مسند الشامینی، حدیث عقبة بن عامر اجلهني، ر:  "مسند اإلمام أمحد" (1)

، 6217کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عيل بن أيب طالب، ر:  "صحیح مسلم" (2)

 .1059صـ

 .137ـص ،6 ةالرتب "عتقادقتصاد يف االاال" (3)
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 هکذب   وبیانَ  َههتسفی كبذل رادَ أن إ ،نعم ة.ین بالرضورمن الد   ةاملعلوم هاستحالت

 .(1)"کفر فال

"متخ وبنک ایس ینعم رپ  :"هفتاوا"يف  -العزیز هس رس  قد  - محد رضاأمام ال اإلوق

"دالخ رضورایک دنی ے

(2)

 .ات الدینرضوری   ةمجل من ،املعنی ذاهب ةالنبو   ختم   :يأ ۔

خذ أوال ت ه،نکار  إخذ بأفکیف ت ،مرارا   قر  أفقد  ة  مر   نکرَ أن إ :ن قلت  إف (7)

 مرارا ؟ هقرارإب

بعدما  هقرار  إ هفیدی   لهو ه؟نکارإمن  تاَب  هل، فقرَّ مرارا  أو ة  مر   نکرَ أ :قلت  

 ذانکار؟ مامن اإل هرجوع   مقامَ  هقرار  إم یقوم أ ؟هنکارإعن  هقرار  إ یهغنی   لهنکر؟ وأ

یقوم  لهف نا،هل  إ  ن اهللَ أب قرَّ أ ثم   ،ر دون اهللٓاَخ  هٌ لإ ن یکونَ أیمکن  :قال تقول يف رجل  

ف يف سلَ  من نظری   الصنیع   ذاهل لهابق؟ فالس   هنکارإعن  هرجوع   مقامَ  قرار  اإل ذاه

 العلَمء   هفقبلَ  ،خریأ هقر  أ ین ثم  شیئا  من رضوریات الد   نکرَ أ ةم  حدا  من األأ ن  أ ة،م  األ

 ورجوع؟ همن ة  بدون توب

 ؟هرجوع یقوم مقامَ  فکیف ال ه،نکارَ إ بطَل أ هقرار  إ :ن قلت  إف (8)

 بيش نکرَ أ هن  إ :قلت  
 
 قرَّ بيشأو ء

 
قرَّ أن  إ هن  إف ،هر  ما یق   غری   هرنک  ر، فَم ی  َخ ٓا ء

لیس  هقرار  إ، فءنبیااأل خرَ ٓا  هکون زومَ ل   نکرَ أنبیاء فعال ، فقد األ خرَ ٓا  هبکون

 ه.رجوع ویقوم مقامَ  ه،نکارَ إ مد  هَي  هقرار  إ :ی تقوَل حت   هنکارإل بمضاد  

                                                          

ف.39ـص "سالمعالم بقواطع اإلاإل" (1)  ، ملتقطا  وبترص 

۔22/157، "ةالنبو   ختمَ  ئهباإب هعدو   جزاء اهلل"اتکب ارل د واانملرظۃ، راسہل: " اتفوی روضہی" (2)
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 ايهنبياء فأووجود  خریأعوامل  هةشب

نبیاء أنبیاء کأ هاویکون فی ،خریأ ةعوامل ست   هناكن کان إ ما ُمذورٌ  :ن قلت  إف (9)

 ُمذور؟ ي  أف ه،وتوي يف کتابل النانَ کَم فص   ،نی نا خاتم النبی  کنبی   ونبي   ،رضاأل

 العاملَ  هذالوجود عوامل وراء  ةو السن  أمن دلیل من الکتاب  هناك هل :قلت  

ل م  : قد قال اهلل وو لوجود أنبیاء کأنبیائنا؟ نیوي املقابل لآلخرة؟ أالد   ن  ع 
﴿َوَما هَل م  ب ه  م 

َق  َشی ئ ا﴾ َن احل 
ن ي م  وَن إ الَّ الظَّنَّ َوإ نَّ الظَّنَّ اَل ی غ   ن  أ مجع العلَمء  أو [.28]النجم:  إ ن  َیتَّب ع 

و أالعوامل  كيف تل حدٌ أ معَ و سأ َهدشا هلف .املتواتر اخلب   وأ والعقل   احلواس   :العلم أسباَب 

ن إم الکتاب؟ وغری معارض ملحکَ  هموثوق ب صادق من سند   م جاء خبٌ أ؟ العقل   کهیدر

یکون  لو  األ عىل ه؟و وراءأ العاملَ  هذا ةتکون من مجل العوامل   كتل :باالحتَمل فنقول قلَت 

 ه.مثل فال معنی لکون نبي   ،العوامل كنبیاء لتلاأل خاتمَ   رسول اهلل ُممدٌ 

 سبیَل  أم ال؟ ال رَض واأل وات  َمالس   كتل تعاىل ی هکرس وسعَ  له الثان عىلو

َض﴾: تعاىل هلقول ؛الثان ىلإ َر   َواأل 
ََمَوات  ی ه  السَّ

س  ر  َع ک 
 [.255]البقرة:  ﴿َوس 

ان تل لو  األ عىلو کَّ همنبیاأو العوامل   كس   أمدم؟ ٓاالد وأاس من الن   ةمن مجل ء 

 ةحتَم  لدالل یهملإ ٌل مرَس   رسول اهلل ُممدٌ  لو  األ عىلنا؟ دم  آکر َخ ٓادم ٓامن 

وَن﴾ التنزیل: َلم  َثَر النَّاس  اَل َیع  نَّ َأک 
ا َوَلک  یر 

ا َوَنذ  ری 
ة  ل لنَّاس  َبش  نَاَك إ الَّ َکافَّ َسل   ﴿َوَما َأر 

 . هنبیاء من بعد  أ ىلإ ةَ فالحاج [،28]سبأ: 

 أمعیان يف األ وجودٌ  مهل ،العوامل كيف تلفنی کلَّ امل ن کان وجود  إ الثان عىلو

منا سل   الثان عىلرواح؟ واملثال واأل انهذر من الوجود يف األَخ أ  طوار أ عىل وجودٌ 

لیسوا  مه  ، ودَ ب التعد  ال یوج   ذاه، ولکن الکرام ة  الصوفی یهلإ شارت  أکَم  ذاه
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قد رأی   اهلل رسوَل  ن  أرساء يف خب اإل لقد وردَ  ،ةفاملتعار   یة  ینالعَ  مذواه غریَ 

 عىل َیهلق ثم   ،قصینی يف مسجد األاملصل   ةيف مجل هوجدَ  ثم   ه، يف قبیصيل   موسی 

 ن  إف ؛ل مرَس  نبي   موسی واحدٌ  وهموسی ثالث، بل  ذاهما  ،ةادسالسَمء الس  

ح شباباأل واحد   و وقت  أ ة،خمتلف وقات  أيف  ة  متعدد ة  نمک  أب ة  واحد ذات   وجودَ 

 .لیس بمستحیل ،رواح واملثالواأل

الذي  ذاهو ،دَ یقتيض التعد   وهعیان، ويف األ وجودٌ  معني هلأ ،لو  األ عىلو

يف  تعاىل هبعد تسلیم قول اتی  هيالبد جىلأمن  های  إ هعارضت  وم   ،القرٓان یعارض النصَّ 

َل اهلل  َوَخاَتَم النَّب ی   :رسولنا  و  س  ن  رَّ
َ ﴿َوٰلک  خامتا   نی لن یکونَ متا  للنبی  خا ن  إ، ف﴾نی 

ن کان خامتا ، فلو وی مَ س   واحدٌ  فردٌ  مهی منی ال یبقَ حت   مهکل   ن جاءَ أ بعد ال  إ ،مهل

َل اهلل  َوَخاَتَم : تعاىل هلیلغو قول ه،و بعدأ هيف زمن ر مبعوٌث ٓاَخ  یکون نبي   و  س  ن  رَّ
﴿َوٰلک 

َ النَّب ی   مفروض مثل  نبي   تقدیر کون   یضا  عىلأو .غوا  لَ  هن یکون کالم  أ هسبحان ﴾نی 

 م  أ خریَ  هت  م  أ ن یکونَ أمن  هل ال بدَّ  ،نانبی  
 م  أ خری    د  ُمم   ة  م  أکَم  ،اسللن   خرجت  أ   ة 

 ة 

﴾ :تعاىل هاس، فیلغو قولللن   خرجت  أ َجت  ل لنَّاس  ر   أ خ 
ة  َ أ مَّ ن ت م  َخری  ]ٓال عمران:  ﴿ک 

 .ك!من ذل ومعاذ اهلل یة،اآل... [110

 هانی ومعنامام احلرم  إریي يف مام القش  اإل ةکلم

 مام  بل قال اإل ،القول ذاهمثل  دا  يفیوتوي وحالنانَ لیس  :ن قلت  إف (10)

 ."ةاملعجز ارهظإعن  هی بکالم  الستغنَ  ةَ عی النبو  لو اد  " :نیمام احلرمَ إریي يف القَش 

لؤت لهف الطبقات "بکي يف الس   مام  اإل هریي کَم نقلمام القَش ؟ وقول اإلهرو تکف  أ هو 

وفا  يف یلس  فَ  نی ناظرَ احلرمَ  مامَ إ ن  أالسمعان  روی ابن  " :هما نص   "الکبی یةافعالش  
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 ،دحضا   َههشب ودحَض  ،دمغا   هودمغَ  هباطل   عىل باحلق   فقذَف  ،نٓالق القرَخ  ة  لأمس

 ستاذ  وقال األ .ةببالغلَ  هل واملخالف   ی اعرتف املوافق  حت   ة،لأيف املس هح کالمَ ووض  

عن  ذاه هی بکالم  الستغنَ  َة،النبو   نی الیومَ احلرمَ  مام  ألو اد عی " :ریيالقاسم القَش  بوأ

 .(1)"ةَ املعجز هار  هظإ

 ه،مکانَ إیقتيض  ال وهو ،املحال باملحال تعلیَق  هلکون یه؛ف ُمذورَ  ال ذاه :قلت  

کَم  «لکان عمر نبي  دي ان من بعلو ک» : هيف معنی قول ذاهو ئه،د عااعن  فضال  

ریي مام القَش اإل قول   كکذل ه،جدید بعد نبي   کَم لیس جتویزَ   هقولَ  ن  إف ه؛لنافص  

 :هراد بقولأما  ىلإ فانظر   .نی جدید بعد خاتم النبی   نبي   نی لیس جتویزَ مام احلرمَ إيف 

نی يف م احلرمَ ماإ کالمَ  ن  أ هن، ومعنآالق القرَخ  يف رد   هکالم ."ذاه هی بکالم  الستغنَ "

 َمّن  إف ة؛من جنس املعجز ة  والکرام ،ةالکرام حد   ىلإ بالغٌ  کالمٌ  خملوق   ن غریَ ٓاکون القر

، ويل   ید   عىل ن صدرت  إ ةٌ وکرام ،نبي   ید   عىل ن صدرت  إ ةٌ معجز ،ةخارقان للعاد

 ن کالمٌ ٓالق القرقول َخ  مام احلرمنی يف رد  إ کالمَ  ن  أ :ذاه هریي بقولمام القَش اإل فمراد  

ومل یفتقر  ه،ل ة  لکان معجز ةَ بحیث لو اد عی النبو   ، من اهلل هل ة  کرام ة،للعاد خارٌق 

 «لکان عمر عدي نبي  ان من بلو ک» : هقول   ةيف منزل ذاهف ى.خرأ ة  معجز ىلإ هبعدَ 

 .لنا سابقا  نی کَم فص  الطرفَ  یستلزم صدَق  ال

 

                                                          

اهلل عبد امللك بن عبد -477، حتت ر: 4الطبقة  للسبکي، "طبقات الشافعیة الکبى" (1)

 .، نقال  عن اإلمام القشریي5/174اجلویني، 
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 هوحل   مام الغزايل من کالم اإل شکال  إ

ما  "عتقادقصاد يف االاال"واخر أالغزايل يف  مام  قال اإل :ن قلت  إف (11)

کفار املراد، فکیف اإل اهمعنا عىل ةقطعی   ةٌ دالل الیس هل "خاتم النبی نی" ةَ کلم ن  أ ه:مفاد  

 املعنی؟ كنکار ذلإب

يف  ةٌ وقدو ،سالماإل ةحج   وه د الغزايل احلام وبأ َمماهل مام  اإل :قلت  

 ال  إیکون  ال ر  خ  فاآل ،مانمتالز   ةَ خری  واآل ةَ اخلامتی ن  إف ه!ب ن یقوَل أ هین، حاشاالد  

: هبقول ة  معنی اخلامتی الکتاب  م  را ، وحینَم بنیَّ معل  خ  ٓا ال  إیکون  ال واخلاتم   ،خامتا  

َ َخاَتَم النَّب ی  ﴿  هوی معنامعنی س   ىلإ ن  هالذ ن یتبادرَ أ استحاَل  «بعدي ال نبيَّ » ﴾نی 

من  صبَح أف ة  م  األ هی علیمان، وجرَ الذايت والز   ىلإالتنویع  ام  هيإ فبطَل  .راملتباد  املتواتر 

 .ی نری ما قالحت   هلینا کلَمت  إم قدَّ تفل ،الغزايل شیئا   مام  ن قال اإلإرضوریات الدین، و

 ةتباملثال يف الر   ةيف صور بحٌث  وه "قتصاداال"واخر أيف  هوالذي قال

 ة  لأمس جحود   وهو- رقمن الف   هن جیب تکفری  ابع يف بیان مَ من الباب الر   ة،ادسالس  

سبیل  عىل وردَ أو -التکذیب ةمجاع من دون رصاحمن اإل ةمستمد ة  دینی   ة  رضوری  

ح بکون رص   د اللفظ، ثم  جمر   عىل بناء   ،"النبی نی خاتم" ةلکلم ة  سخیف ویالت  أل تااملث

 :هبقول ئل  القا ذاه عىل رد   ثم   ،ذیانا  هویالت أالت هذه
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اللفظ ومن  ذاهمجاع من باإل مت  هف ةَ م  أن  األ"القائل  ذاه عىل ولکن الردَّ 

 هلیس فی هن  أو ،بدا  أ اهلل وعدم رسول   ،بدا  أ هبعد عدم نبي   مهفأ هن  أ ه،حوالأقرائن 

 .هخرٓا ىل...إ (1)"یصختص ویل والأت

د تفع مطلقا  بعد ُمم  مل تر ةَ النبو   ن  أعلم ا"کب: قال الشیخ األ :ن قلت  إف (12)

(2)"الترشیع فقط ة  َم ارتفع نبو  ن  إ، و. 

ن إو ،لقيف اخلَ  ةمایوم القی ىلإ ةٌ ساری ة  فالنبو  ": "ةالفتوحات املکی  "وقال يف 

 .(3)"ةجزاء النبو  أمن  جزءٌ  فالترشیع   ،نقطعاقد  کان الترشیع  

حادیث باأل ةٌ ثابت يهو ،اتيف املبرش   ةٌ وارد کب الشیخ األ کلَمت   :قلت  

 ،مطلقا   ةالنبو   رفعَ  ىحنی نفَ  هن  أل ة؛جزء النبو   ىلإشری ت   وىلاأل هفکلمت   ،ةالصحیح

 ال  إ ةمن النبو   مل یبَق »":  کَم قال النبي   ،ات املبرش  ال  إ وهوما  ها،جزءَ  ثبَت أ هن  أفک

من البخاري  هخرجأ (4)"«ةیا الصاحلؤالر»ات؟ قال: قالوا: وما املبرش   «اتاملبرش  

یل یوم يت قبَ أی هن  إ، فبن مریم  ىيف نزول عیس هقال هو لعل  أ .ة ریرهيب أ ةروای

 .دهاملجت عمَل  اهویعمل فی اهبل یساعد ة،سالمیاإل ةینسخ الرشیع وال ة،اعالس  

                                                          

 .137ـص ،6 ةالرتب "عتقادقتصاد يف االاال" (1)

د  36املبحث  "الیواقیت واجلواهر"انظر: ( 2)  .374صـ ،2، اجلزء يف عموم بعثة ُمم 

 .2/89، 73باب  "فتوحات املکیةال"( 3)

 .1206، صـ6990ر:  کتاب التعبری، باب املبرشات، "صحیح البخاري"( 4)
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 ال  إ يهوما  ،"ةمایوم القی ىلإ ةالساری ةالنبو  "الثان يف  هیعني بقول کذاه

والترشیع  ،هیي کلمتَ الترشیع يف کلتَ  ةنقطاع نبو  اکب بیخ األمل تر ما قال الشأ  .اتاملبرش  

یوم  ىلإلق يف اخلَ  ةٌ جاری هىو ،ات املبرش  ال  إ اهبعد ىوال یبق ة،النبو   ةم وظیفعظَ م  

 .احلدیث ةبدالل ةماالقی

 هعلي دسوس  کيم المرميي م  احل ةکلم

 ؟هرتکف   لهوتوي، فقال احلکیم الرتمذي مثل ما قال النانَ  :ن قلت  إف (13)

 ،فإن  الذي قد عمي عن خب هذا" کَم یيل: "کتاب خاتم األولیاء" هيف کتاب هونص  

يف  علم   وأي   ؟يف هذا منقبة   فأي   .رهم مبعثا  ه أن ه ٓاخ  تأویل   "خاتم النبی نی"یظن  أن  

 .(1)"لةله واجلهَ البَ  هذا تأویل   ؟هذا

 ذاه ن  أ ظن  أاحلکیم الرتمذي،  ىلإ ةالعبار هذه ة  نسب ة  م بصحعلَ أ اهلل :قلت  

 هلالبَ  ویل  أت ذاه" :هکلمت   همدسوسا  علی هی بکوناحلکیم الرتمذي، وکفَ  عىل مدسوٌس 

 ذاهلیس أ  ،ةنیٓایات القرویالت العلَمء يف اآلأيف ت ملامٌ إ هل حدٌ أ هیقول ال ."ةلهواجل

د نی ُمم  م النبی  خات بل عىل !؟ةم  ساطنی األأکابر العلَمء وأ عىل ةالهواجل هالبل حکم  

يف احلدیث  ثور  أامل وه ،مبعثا   مهرخ  آب "النبی نی خاتم" ویَل أت ن  إف !؟ ىاملصطف

کیف  نظر  ا .قرنا  بعد قرن ةم  ر عن علَمء األالذي تواتَ  وهو .الکتب اتهم  أواملزبور يف 

 لأهحد من أ، فال نا نبی   رهظ اخلاتم الذي کان عىل ا خب  م  أ ،ة  العبار هذه هرتنک  

تقول  كومع ذل ،ةریيف کتب الس   موجودٌ  ه، وتفصیل  معروٌف  ذاه ه.العلم عمي عن

                                                          

 .341خاتم األولیاء، وخاتم األنبیاء، صـ 8الفصل  "کتاب ختم األولیاء"( 1)
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بل  ة،م من کلَمت سخیف، وکَ ءنبیاخر األٓا :يأ ،نبیاءخاتم األ  هن  أب مهلعلَمء کل  ل

فات لَّ ؤخصوصا  يف م ة،عاظم وکتب الصوفیفات األلَّ ؤيف م اهب مدسوٌس  ةرمکف  

اد وملزید التحقیق يف تدسیس احلس   . ین ابن عريبکب ُمي الد  الشیخ األ

 ."میزان الرشیعة الکبى"عران يف مام الشَّ اإل ةممقد   ىلإینبغي الرجوع  ،واملبغضنی

 ن  إف ة؛ُمال ال هعلی من احلکیم الرتمذي یکون مردودا   ة  ثابت ة  ن کانت العبارإو

 هکَم قال  رسول اهلل ویس   ،ن کانمَ  کائنا   ه،علی و مردودٌ أ هقول   همن مقبوٌل  حد  أ کلَّ 

  . كمام مالاإل

 ؟ةالعبار هذه عىل الرتمذي بناء   ر احلکیمَ تکف   لهف :ن قلت  إف( 14)

ره؛ ألن   ال :قلت   یستلزم  ال ،حد  أ ة  فلَّ ؤنوع من الکالم الباطل يف م وجودَ  نکف 

م متکل  يف  االحتَمل   ذاهذا جاء إو ،"ماحتَمل يف التکل  " :یقال ذاهفعال ، و همن هصدورَ 

،کفر ة  بصدد کلم ة   .کفارعن  اإل هُمی ی 

 ؟"اسحتذیر الن  "ف ل  ؤوتوي ميف قاسم النانَ  هذاتقول مثل  هال :ن قلت  إف( 15)

 بل متواترٌ  ،ورٌ همش "حتذیر الناس" هوکتاب ،وتوي معروٌف قاسم النانَ  :قلت  

 هذه ن  أ حدٌ أع ومل ید   ،هةنقال  متواترا  بدون شب ةاملذکور ة  العبار هونقلت من ،همن

من  وکذا مئاٌت  ،يف نفس الکتاب هعن عبارت دافعٌ  وهوتوي، ولیست من النانَ  ةالعبار

 ومناقشاٌت  مناظراٌت  انعقدتو ،کامل منذ قرن   اهعن مبحوٌث  هذه هوعبارت   ،هبعیمت  

وتوي، النانَ  ىلإ هر أحٌد نسبتَ ومل ینک   ،هحول عبارت نداهل ةبقار   ،حتصی وال تعد   ال

 .عمیزان الرش   ع عىلتوَض  ةَ فال ُمال ه،من صدرت   ةَ العبار هذه ن  أ كَّ ش فال
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 هذهوتوي يف تفسری النانَ  هبداأاالحتَمل الذي  ذاه ن  إ ثم   :ن قلت  إف( 16)

 كذل عىل هذا مل نوافقإاحتَمل،  وهبل  ا،یَمّن  إمن العقائد الواجب  ة  لیس عقید یة،اآل

 ةئم  م من تفسری ألوکَ  ،یةيف اآل كمعنی االستدرا ا بیان  ولکن یطلب من   ه،ن نرفَض أفلنا 

 یةبل غا ة،ضالل وبدع لأه مّن  أیعني  ال كغری مقبول عندنا، ولکن ذل ةالسن   لأه

 .کفرا   ن یکونَ أفضال  عن  ٌة،بدع أخط ولیس کل   ،يف التفسری أخط هن  أمر األ

خیالف املعنی  هن  أل ؛من القول رٌ وتوي منکَ النانَ  هبداأالذي  االحتَمل   ذاه :قلت  

 جماَل  ال مٌ ُمکَ  کالمٌ  ةالکریم اآلیةَ  ن  إف ؛، بل ال احتَملبي من الن   املتوارَث  املتواترَ 

ن مَ " ن  أ وجيل   ،أی هقال بر ،اهوتوي يف تفسریما قال النانَ  تَمل، وکل  احال و ویل  أتل یهف

عن خاتم  ندب مرفوعا  کَم روي عن ج   "أخطأفقد  صاَب أف أی ه،قال يف القرٓان بر

 ىا  للمعنی املتواتر، وجعل املعنوتوي قال رد  النانَ  هالذي قال ذاهو .(1)نی النبی  

 التفسری ال  إ ذاهن إ ،هواب عندللص   واحدٌ  هٌ وج یهلیس ف ،العوام ةلهَ املتواتر قول ج

 أی ه.مالل يف تصویب راإل حد   ىلإالکالم  ةطالإ ثم   ،ابتداء   للحق   بل جحودٌ  ،يأبالر

یات يف تفسری اآل ة  متنوع َب همذا بواهین ذمن املفّس   احلق   َل أه ن  أ صدقَت و

من  مردود، ولکل   اهومن ،مقبول اهمن ا،یهمول   وه هة  وج ویالت، ولکل  أوترشیح الت

 لأهمن  وال واحدٌ  ،هعن لیس بمعفو   أخط ، لکن کلَّ ءللعلَم یهٌ وج هٌ وج القبول والرد  

َمت ورفض جحود املحکَ  ىلإن ٓایات القرٓامن  ٓایة  يف تفسری  َب هین ذمن املفّس   احلق  

                                                          

لذي ، باب ما جاء يف اأبواب تفسری القرٓان عن رسول اهلل  "السنن"أخرجه الرتمذي يف ( 1)

 .663، صـ2952یفّس  القرٓان برأیه، ر: 
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يف  خذَ أ َمحین ،احلق   لأهمن  خمرشيَّ خرج الزَّ أاملعیار الذي  وه ذاهاملتواترات، و

ن قال يف مَ  کلَّ  ن  أ وغری خاف   .خریأ نصوص   ورد   یات بجحود احلق  ویالت اآلأت

 .جاحد و کافرٌ أ ،ضال   عٌ و مبتد  أ ،دهجمت ٌئ ا خمطم  إ وه أ،خطأن فٓاالقر

مثل  ، يفنٓاَمت القريف ُمکَ  هکري يف تفسرییمحد علأد ما قال سی   یَت أما رأ

َل أف ،ور العنیواحل   کةار واملالئوالن   ةاجلن    اهجاحدا  معنا ةفاسد ویالت  أبت اهکلَّ  و 

مثل فلق  ه،سبحان يف کتاب اهلل ةحنبیاء املرص  بمعجزات األ نکرَ أو ،احلقیقي املتواتر

 ،العیون من احلجر وانفجارَ  ،فرعون ةرلسحَ  یة  ح هوحتویلَ  ،سیصا موالبحر بعَ 

 .وکذا وکذا ،ید املسیح ابن مریم  ص عىلبرَ واأل هکمَ براء األإحیاء املوتی وإو

ل کلَّ أو ی ة،احلقیق ایهبطل معانأف ی فتَ أو ،صبح من اجلاحدینأف ة،رمنکَ  ویالت  أبت اهوَّ

ةالدیوبندالعلَمء  الءهؤی حت  - ة  قاطب نداهل علَمء   ن کان إيف القرٓان  ویل  أفالت ه.بکفر -ی 

ن أا م  إبل  ،العلَمء   یهیسکت عل أ  یکون خط ال ،نکارا  للمعنی املتواترإو جحودا  للحق  

 ن شاء اهللإال  يت مفصَّ یأ َمفی هفسنذکر كمعنی االستدرا ا بیان  م  أ ،و کفرا  أضالال   یکونَ 

 .وتويالنانَ  هند مما بی  جوَ أ العلَمء   اهلفص  ما  كاالستدرا هلم يف وجوتع نذإ، تعاىل

 کالمٌ  وه ذاه "هيف خامتیت لو جاء مل یرض  " :وتويقول النانَ  :ن قلت  إف( 17)

 ءبنی کون اليش وفرٌق  ،الکفر   هیلزم  هن  أ ما فیهی قَص أکفرا ؟  ه، لکن کیف جتعلأخط

حسب  "َمءالس   يف اهللَ ن  إ :یقولون یة  ابه، مثال  الوالکفر   هیلزم ءوبنی کون اليش ،کفرا  

 ،موّنریکف   ال ة  شاعرواأل .ذاه عىل مهرکف  أنا ال أ؟ ذاه عىل مهرتکف   له م،هاعتقاد

ذا إو ،جسمٌ  هن  أ ه:معنا ،يف السَمء ذا کان اهلل إ، الکفر   مهولکن یلزم ٌة،مبتدع منقوهلبل 

 .الکفر لیس کفرا  عندنا الزمَ  ن  أل ؛قطعا  کفرٌ  وهکان جسَم  ف
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ن یکون کفرا  اآل ،حدود العلم يف سوء تقدیر  أ عىل يوتوالنانَ  کالم   كلفکذ

 ،القادیان کفٌر  وکالم   ،القادیان دا ، ال مثَل بأ؟ ال، کفرٌ  القول   هذاما أ ه.باعتبار الزم  

ا کالم م  أ شك  فیه.ال  کفرٌ  ذاوه، "دبعد ُمم   محد نبي  أغالم " :یقول القادیان ألن  

  .ذاه عىل هرنکف   ال الکفر   هیلزم ،من لوازم الکفر هن جتعلَ أ كوتوي یمکن لالنانَ 

 یة ،رشط یة   قضتقدیر صدق طريَف  عىل کفرٌ  هن  أب ،ذاه هما قلنا يف کالم :قلت  

 کفرٌ  هن  إ یه:بل قلنا ف ،ةر غری مذکور يف نفس العبارٓاَخ  نکار أمر  إزوم تقدیر ل   و عىلأ

 ة  لرضور نکارٌ إ هینبعَ  وه یةالقض هذه وصدق   ی ة،الرشط یةالقض هذه صدَق  هعتقادال

؛دین  وهو ،"هخامتیتب خیل   ال  نابعد نبی   جدید   نبي   تیانَ إ ن  أ"ـب ة  قال رصاح هن  إف ی ة 

 ،رشعا  وعقال   نی نا خاتم النبی  جدید بعد نبی   نبي   تیان  إ ةالستحال ؛کفرٌ  هبعین

 نإو ،هبکالم خوذٌ أم وکل   ،ةَ ُمال ال  یهبخامتت ل  خم    هبعد جدید   نبي   وجتویز  

 ء.ن شاء ما شامَ  هولتفو   مان  الرتفع األ ،ما يف القلب دلیال  عىل یکن الکالم   مل

 وتويکالم النان   ةالتحریف يف ترمج هةشب

ةقال الدیوبند :ن قلت  إف( 18) ف  هو، رضا خان   محدأمن  حتریٌف  هذا: ی  حر 

، ة  ترمج هومل یرتمج الکالمَ   وبنی نص   ،محد رضا خان  أالشیخ  ةارن بنی ترمجتق صحیحة 

ل املسفذا مل یکن مطابقا  إ، وفَحسنٌ ذا کان مطابقا  إوتوي، کالم النانَ  ی ة لؤوکیف نحم 

 عىل الناَنوتوي؟

کذا  ن یفعَل أ هوحاشا ،وتويالنانَ  کالمَ  محد رضا خان  أمام اإلف مل ُر   :قلت  

ن مَ  التکفری، وکل   یةکذا يف قض ن یفعَل أعن  فضال   ی ة!العلم هجمال من جماالت ي  أيف 

قر   "الن اس حتذیر" ةمام مع عباراإل ةَ ن ترمجیقار    ك!.بذل ی 
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فزاد  "صال  أ یهف فضَل  ال"م: نی، فرتَج بل فعل کذا يف مقامَ  :فان قلت  ( 19)

ا"أصال  " ةلفظ  هذهوما وضع  "بالذات" ه:ا  بقولفضال  ذاتی   ىنفَ ف وتويالنانَ  . أم 

 .یا  کل   هنکارَ إ مهَ وأف ه،)بالذات( يف ترمجت ةلمالک

 ن  إف لو  ا األم  أ ء.و افرتاأ مهمن ٌل ها جم  إ ،عاندینیرادان من امل  اإل ذانه :قلت  

ةرداأل ةَ العبار  یهف فضَل  ال": هوترمجت   "ھچک ن تلی ںی" :قالت "حتذیر الناس"يف  ی 

 .النفي يف سیاق النفي تفید عمومَ  ""ھچک ةکلم ن  أل ؛کامال   ةمطابق ةٌ دجی   ةٌ ترمج "صال  أ

 "بالذات" ةَ کلم فیها استعملالتي  هيف عبارت النظرَ  معنَت أن إف :ا الثانم  أو

ن إ هن  أل ة؛يف مضمون اجلمل هل ومَ هیدا  ضائعا ، ال مفقَ  ةَ الکلم هذه وجدَت  ،اهمع سیاق

 ی ة.العرض ةَ ینکر الفضیل وال ،"بالعرض"یستثني  "بالذات" ةکلم قلَت 

 کل   عىل فجيل   ،يف مقام املدح هرودَ و   نکرَ أصال  حینَم أ نکر الفضَل أقد  :قلت  

 ةالفضیل بل ربَم تبتني عىل ،دائَم   ی ةالذات ةالفضیل تبتني عىل ال التمدَح  ن  أ د  واح

من القول يف  ة بدعال  إ ذاهن إ)و یةالعرض ةَ وتوي النبو  ثبت النانَ أکَم  ی ة،العرض

 مهوَمَدَح  مهی مدحون بنبو    مه  و ،نا وی نبی  نبیاء س  األ ةجلَمع (ءنبیااأل

تقدیر  يف مقام املدح عىل  "نیخاتم النبی  "رود ، فحینَم مل یقتنع بو  ءنبیاأ مبکوّن ن  ٓاالقر

 .ضائع ال لالحرتاز قیدٌ  "بالذات" ةَ کلم ن  أ ثبَت  ،نبیاءر األخ  ٓا همعنا

 هوتوي يف کالمتباع النان  أحتریفات 

فقال  ه،فدخلوا يف حتریف کالم ه،ویل کلَمت  أوتوي يف تعو النانَ بل أخذ متب

 .ا  عرضی   ر الفضَل فلم ینک   ،بل ذاتیا   ،الفضل مطلقا   ىبأی وتوي الالنانَ  کالم   هم:د  حأ
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 رودَ م و  یسل   ال القائَل  ذاه ن  إف ؛القائل   هب یرىض القول بَم ال یه  توج هن  إ :قلت  

 ر الفضَل نک  ، فلو مل یکن ی  ءنبیار األخ  ٓا ىيف معن هعد کونب ،يف مقام املدح ةالکریم اآلیة

وی نبیاء س  األ سائرَ  هعند ن  إف ؛التقدیر يف مقام املدح كذا عىل هرودَ ر و  نک  مل ی   ،مطلقا  

 .يف مقام املدح ةبوصف النبو   تعاىل اهلل  مهبالعرض، وذکرَ  نبیاء  أ نا نبی  

 ،رَخ ٓا حتریٌف  ذاهو ،هبعَض  أنکر بل ،هلَّ ک وتوي الفضَل ر النانَ مل ینک   :روقال ٓاَخ 

ةرداأل اللغة يف "ھچک" ة:وکلم ."صال  أ یهف فضَل  ال"قال:  هن  إف فید ت   ،ز النفييف حی   ی 

 ناه.کَم ذکر ،العموم ال نفَي  ،النفي عمومَ 

ر القادیان کف   قد هو، بل ءنبیااأل خرَ ٓا  هوتوي کونَ ر النانَ مل ینک   :ن قلت  إف( 20)

 باملعنی املعروف؟ ةرا  خلتم النبو  منک   هو، فکیف یکون نا بعد نبی   ةَ لنبو  ا ئهعاد  ال

ن ر من لد  املتوات   "نیخاتم النبی  "ملعنی  هجحود   هکفرَ  ن  أال  و  أ ذکرت    :قلت  

 رٌ هظا ذاه هوجحود   .ات الدینمن رضوری   صبَح أی حت   ،ذاهیومنا  ىلإن ٓاالقر نزول  

 ٌ غن   ال ذاهف َة،النبو   ئهعاد  للقادیان ال ها تکفری  م  أ ه.من خالل عبارت رصیٌح  متبنی  ن إ یهی 

 الدین. اتر من رضوری  َخ ٓاشیئا   نکرَ أ

 ةالکریم یةيف اآل كالستدرا ه  وج

 یةيف اآل كاالستدرا هقد بنی  يف وج هن  أ ،وتويین بکالم النانَ ع املغرت  ما أولَ  ذاه

قد وقعوا يف  مه  و ،الفاسد الفاسد عىل اء  بن ذاه ن  أ ا درواحد، ومأ هنما مل یبی   ة،الکریم

 یةيف اآل كصحیح لالستدرا ه  وج ا بیان  م  أ .نعا  ُسن َص  هن  أفیحسبون  ،باملرکَّ  لهاجل

 همن رسالت الکاظمي  سعید محدأد الشیخ السی   کالمَ  َص ن نلخ  أفنرید  ة،الکریم

 !.التوفیق وباهلل "التحذیر التبشری برد  "
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حینَم  هن  أ یة،عيف ضوء الدالئل الرش   ةيف الکریم كااالستدر ه  وج" فنقول:

م  :  قال اهلل ک 
َجال  ن  ر 

ٌد َأَبا َأَحد  م  َمَّ َل اهلل  َوَخاَتَم النَّب ی   ﴿َما َکاَن ُم  و  س  ن  رَّ
َ َوٰلک   ﴾نی 

با  أ ،جالمن الر   حد  أبا أ د ن مل یکن ُمم  إ :مهاحدأنی: شیئَ  مهَ وأ [40]األحزاب: 

 هعدم کون :رَخ واآلة. م  من األ حد  أل ا  روحانی   ا  بأ یکونَ  ن الأیمکن  ،ا  نی  ا  جسَمحقیقی  

 وی   ،جالمن الر   حد  أبا أ 
اس رجال  بالغا  ذا الن   ةعام   لظن   یهیبا  ونقصا  فعَ  مه 

  هسل، کَم عابَ ضائعا  منقطع النَّ  هوُسبون یه،کور نقصا  فذ   والد  أون بد   ،زواجأ

 ، رسول اهلل ابن   یم  هبراإ حنی تويف   ه،مثالأو ةاملغری بن ولیدو ،وائلبن  عاص  

  اهلل وقال رسول ، هفاعا  حلبیبالکوثر د   ةَ سور  نزل اهلل  أف ،"برَت أ" یهوقال ف

 ما کان من سببي القیامة، إال   ینقطع یومَ  وسبب   نسب   کل  » ا  لعاص بن وائل:رد  

 .(2)"ةصحابفضائل ال"محد بن حنبل يف أ هخرجأ (1)«يونسب

َل اهلل ﴾: تعاىل هل بقولو  األ مَ هالو  اهلل  كَ فاستدر و  س  ن  رَّ
دا  ُمم   ن  إف ﴿َوٰلک 

 رسول   هن  إف ة؛م  من األ حد  أ ا  لکل  با  روحانی  أ وهف ،جالمن الر   حد  با  ألأن مل یکن إو

 روحان   ٌب أ وهف م،یهلإ َل رس  أ وهللذین  ا  روحانی   با  أ ن یکونَ أ بد   ال والرسول   ،اهلل

 .ا  لرجلبا  جسَمنی  أمل یکن  ولو ة،م  لأل

َ َوَخاَتَم النَّب ی  ﴿: تعاىل هر بقولَخ اآل مَ هالو  اهلل  كواستدر  ن  أل ذاهو ؛﴾نی 

 هکون   وهو یه،ب کَمال  فوج  ی   بل بسبب   ،ب نقصا  وج  ی   با  لرجل لیس لسبب  أ هکون عدمَ 

                                                          

 .625، صـ2ألمحد بن حنبل، فضائل عيل، اجلزء  "فضائل الصحابة"( 1)

 .2/326 التبشری برد  التحذیررسالة:  "مقاالت الکاظمي"( 2)
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ُ  "خاتم النبینی" م من وکَ  ،سلنبیاء والر  ويل العزم من األأ  من  دا  ُمم   ن  أ ه، وترش

 فضل   ة  مزید ذاهو ،ق ویعقوب اسحإو یمهبراإمثل  ،نبیاءأ مهوالد  أ صبَح أنبیاء أ

ا ، نبی   هابن   نبیاء یستدعي کونَ عرش األالفضل يف مَ  ة  صحاب مزیدأمن   هونفکَ  م،هل

 لیس لسبب   حد  با  ألأ هونک خاتم النبینی، فعدم   هکون ا  یقيض عىلنبی   هابن   ولکن کونَ 

 وهو ،الفضل كيف ذل َك رشی ب فضال  کامال  الوج  ی   لسبب   وهبل  یه،ب نقصا  فوج  ی  

 ذاهد ی  ؤوی .مجعنیأ هوصحب هلٓا وعىل یهعل هوسالم صلوات اهلل .النبینی خاتمَ  هکون  

 کنول ابن ه، عاَش  ،نبي    ُممد   بعد یکونَ  أن ق يض لو» : وىفأَ يب أابن  یة  روا

 .البخاري هخرجأ (1)«بعَده نبيَّ  ال

 ةمع حکم ه،من ةبو  انتفاء األ ة  وحکم ة،ختم النبو   فضل   یهالتوج ذاضح هبفات  

  .ة فاطم همن بنت    هجراء نسل  إ

 ةالکریم یةيف اآل كاوتوي لالستدرالنان   يهتوج بطال  إ

ا َکاَن ﴿مَ  :تعاىل هقول ن  إ ك،االستدرا هيف وج وتويالنانَ  هقالص ما ملخ  و

﴾ م  ک 
َجال  ن  ر 

ٌد َأَبا َأَحد  م  َمَّ  زال اهلل  أف ة،م  من األ حد  ا  ألمعنوی   با  ألیس   هن  أ مهوأ ُم 

 َل اهلل ﴾: هبقول مهالوَ  ذاه و  س  ن  رَّ
 رسوَل  هلکون ه؛تم  أل معنوي   ٌب أ وه :يأ ﴿َوٰلک 

﴿َوَخاَتَم : تعاىل هبقول نبیاءألل ا  بألیس  هن  أ وهو ،الثان مَ هالو تعاىل زال اهلل أ ثم   .اهلل

َ النَّب ی    .ا  نبیاء بمعني خامتا  ذاتی  األ خاتمَ  هلکون ؛نبیاءلسائر األ معنوي   ٌب أ وه :يأ ﴾نی 

                                                          

ى بأسَمء األنبیاء، ر:  "صحیح البخاري"( 1)  .1078صـ، 6194کتاب األدب، باب من سم 
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 ؛الثان باطل یهَ ولکن التوج ،ولو کان صحیحا   ك،ل يف االستدراو  األ یه  فالتوج

ن  : تعاىل هقولَ  ن  أل
ٌد َأَبا َأَحد  م  َمَّ ﴾ ﴿َما َکاَن ُم  م  ک 

َجال  میو ال ر  نبیاء لأل  هتبو  أ نفَي  ه 

﴾ ةَ کلم ن  إف ؛ابقنی الس   م  ک 
َجال   ة  ال لغ ،ابقنینبیاء الس  األ ن یشمَل أُتمل  ال ﴿ر 

مواصطالحا ، فکیف ی   وال ضمری  ىلإ "جالالر  " ةَ ضافإ ن  إف ؛يف النفي مشموهلَ  ه 

 ةبکلم هن  الذ ن یتبادرَ أ فبعیدٌ ا اصطالحا  م  أ ة.م  حاد األٓا ةرادإيف  ب رصیٌح املخاطَ 

مفروض  همفدفع و ة.م  حاد األٓامن   همواس   ىلإبل  ،نبیاء الکراماأل ىلإ "جالالر  "

 .وتوي باطٌل الثان للنانَ  یهَ توج ن  أ فثبَت  ه،ابق ال معنی ليف البیان الس   هل جماَل  ال

 قنیمن املحق   كخری لالستدارأ يهات  توج

يف  كلالستدرا اتیهتوج "تفسری روح املعان" يف لويس اآل ة  مذکر العال  

 ة.الکریم یةاآل

 من کل   د ملحم   یةالرشع ی ةَ اجلسَمن ةَ بو  ی األحینَم نفَ  هسبحان اهلل ن  إ :هامن

 ، هوتوقری   هکرام  إ میهجیب عل ال هن  أ مهوأ ،جالبنی من الر  فراد املخاطَ أمن  فرد  

 ه؛ثبات رسالتإب مَ هالو ذاهزال أف م،ا  هلبأ  هلعدم کون ؛مهب ة  قالشفَ  یهجیب عل وال

 ه،وتوقری   هکرام  إ میهجیب عل ،حد  با  ألأولو مل یکن  ة،سالف بوصف الر  ن یوَص مَ  ن  إف

 .مهب ة  محوالر   ة  قالشفَ  یهوکذا جتب عل

  هعن ةالرسال نفَي  مهفت و َة،بو  تنفي األ ةالکریم اآلیةَ  ن  أ :ثاينال يهوالتوج

﴿َقاَل : هتم  أ لبنات    وطٌ قال ل   ذاوهل ة،الفمم الس  عند األ ةم  با  لألأسول لکون الر  

﴾ م  نَّ َأط َهر  َلک   ه 
 َبنَايت 

 
اَلء م  َهؤ  مع عدم  هن  أ هبقول مَ هالو ذاهزال أف [،78]هود:  َیاَقو 

 .رسول اهلل وه ،حد من الرجالبا  ألأ هکون
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َ ﴿َخاَتَم النَّب ی  : تعاىل هبقول ك  ا االستدارم  أ  ل االمام  ما فص   ة  فخالص ﴾نی 

ةاملعنو ةَ بو  األ ن  إف ،ةم  باأل ة  قالشفَ  وهو لويس اآل  فوَق  ه،تم  أل  هل ةالکامل ی 

 بو  األ
ةاملعنو ة  ر خ  ٓامل یکونوا  نبیاء األ سائرَ  ن  إف ؛مهممأل نبیاء لسائر األ ی 

ن یکونو أیقتيض  الولکن  م،هب ة  نوا َشَفقَ ن یکوأیقتيض  مهتم  أل نبیاءَ أ موّن، فکَ ءنبیااأل

يت أر یَخ ٓاا  نبی   لعل   ه،يف خیال يتَ أن یأیمکن  م،هنبیاء بعدملکان األ ةقکاملنی يف الشفَ 

کون ت ه،خذ مقامَ أی حدٌ أ هيت من بعدأی ال هن  أن یعلم مَ  ن  إف ؛مهواخروأل مفینصح هل

خذ أین مَ  هسیکون بعد هن  أو یعلم أ ك،یعلم ذل ل ممن الکمَ أ هلرعیت هونصح   هقت  شفَ 

َ ﴿َخاَتَم النَّب ی  :  هبقول مَ هالو ذاهفزال  ،همقامَ   رسوٌل  هرسوال  یکون بعد ن  إف ﴾نی 

بلغ تسل الر   رَ خ  ٓا هیعلم کونَ  بخالف رسول   ،الکَمل یةغا ىلإ هتم  أل هقت  بلغ شفَ ت ال

 .الکَمل طبعا   یةَ غا هتم  أل هقت  شفَ 

َ : تعاىل هقول ن  إ :لثالثايه والتوج ﴾﴿َما َکاَن ُم  م  ک 
َجال  ن  ر 

ٌد َأَبا َأَحد  م   وی   مَّ
 مه 

 ةبو  بعد نفي األ هل ةسالثبات الر  إلکون  ؛الکرام ةحابالص   ىلإ هونصح   هقتشفَ  حتدیدَ 

 وفی   ،میهلإ هرسالت   حتدید   مهحد  أ نهذ ىلإ ن یتبادرَ أفیمکن  ،ملرجاهل همن ی ةاجلسَمن
 مه 

َ لنَّب ی  ﴿َوَخاَتَم ا: تعاىل هفقول ،میهلإ هنصح   حتدیدَ   هتبو  أ ن  أ ثبَت أو مَ هالو ذاهزال أ ﴾نی 

ةَ املعنو   هقتوشفَ  هفنصح   ة،اعقیام الس   ىلإ مهيت بعدأن یمَ  ولکل   مهل ةالکامل ی 

 ذاهو .مجعنیأ میهعل الکرام فحسب رضوان اهلل ةال للصحاب ،اسیکون لسائر الن  

 ىلإ مهومن بعد ة،حابلص  اس من اسائر الن   عىل  هوتوقری   هکرام  إجیاب إ ىلإي د  ؤی

 خاتمَ  هلکون ؛کمجیال  أکم ووالد  أبل یبلغ ب ،یقترص بکم ال  هفنصح   ة.اعقیام الس  

 .موسل   كوبار هوصحب هلٓا وعىل یهعل تعاىل اهلل صىل   ه،بعدَ  وال نبيَّ  ،النبینی
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ابعال يهوالتوج موی   ،لرجالکم  همن ةبو  األ نفَي  ن  إ :ر    هل ةبو  األ ثبوَت  ه 

زال أف ،جالالر   ئهبناأل هتبو  أ یقتيض نفَي  ال ة،لرجال الصحاب هتبو  أ ، فنفي   هللرجا

َ ﴿َوَخاَتَم النَّب ی  : تعاىل هبقول همَ الو هذا  ئهبناأل هتبو  أ النبینی یقتيض نفَي  خاتمَ  هفکون   ﴾نی 

 م،هل ال  کَم هذاوکان  ،نبیاءأابقنی نبیاء الس  بعض األ بناء  إکان  مها:حدأ ،نیمتَ یضا  ملقد  أ

  حد  أن کان إ :والثاين ء.نبیاأیضا  أ  هوبن   ن یکونَ أفینبغي 
خاتم  هوا  مل یکن نبی   هیبن 

 ان کانوا یبلغوإ مّن  أل ؛یضا  أجال الر   ئ هبناأل هتبو  أنفي  ىلإیان د  ؤمتان تاملقد   هاتانف .النبینی

 .خاتم النبینی هو ن نبیاء مل یکأولو کانوا  ،نبیاءأن یکونوا أینبغي  ،جالالر   بلغَ مَ 

 حاَل   ئهبناأل ةبو  األ ب نفَي وج  النبینی ی   خاتمَ  هکون   :الکالم ةفخالص

 أبناء، ة  ثثال هکان ل  رسول اهلل ن  أ ة،ریيف کتب الس   ورٌ همش وهو ،رجاال   مکوّن  

 بعد کانو ل» بروایات مثل: دٌ ی  ؤم ذاهو .احللم مهمن حدٌ أومل یبلغ  ،ماتوا صبیانا   مهکل  

 ُممد   بعد یکونَ  أن ق يض لو»و .محدأ هخرجأ (1)«إبراهیم هابن   ماَت ا م ،ي  نب بي الن  

   لو عاَش »: (3)یةوروا .البخاري هخرجأ (2)«بعَده نبيَّ  ال ولکن ابن ه، عاش ،نبي 

 .(4)«ا  نبی   یقا  ، لکان صد  بي الن   ابن   إبراهیم  

                                                          

 .7/47، 19131مسند الکوفینی، بقیة حدیث عبد اهلل بن أيب أوىف، ر:  "دمسند اإلمام أمح"( 1)

ى بأسَمء األنبیاء، ر:  "صحیح البخاري"( 2)  .1078صـ، 6194کتاب األدب، باب من سم 

 .4/267، 12361مسند أنس بن مالك، ر:  "مسند اإلمام أمحد"( 3)

 .11/210، 40سورة األحزاب، حتت اآلیة:  "روح املعان"( 4)
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ما یناسب  "یةهلالفتوحات اإل" مل مناجل   ةمالعال   کالمَ  ناه نقَل أن أ حقیٌق و

ه أن   مَ أن یتوه   ة  کان ذلك مظن   ،هلم ه أبا  ى کونَ ه ملا نفَ االستدراك أن   وجهَ  ولعل  " للمقام:

من  دٌ ه ٓاکَ حقَّ  ه ببیان أن  فدفعَ  ،وانقیادهم له اهأی  هم ب تعظیمَ وج  ه وبینهم ما ی  لیس بینَ 

 م.ه رسوهل  ن  أمن حیث  ،األب احلقیقي حق  

﴾قوله:  وملا کان م  ک 
جال  ن  ر 

مَ  أن مظن ة   [40]األحزاب:  ﴿م   أحد   أبو أن ه یتوه 

ه ه یدل  عىل أن  فإن  ؛ ﴿َوخاَتَم النَّب ی نَی﴾ :ه بقولهدفعَ  ،لدوا منهه الذین و  نفس   رجال من

لکان الالئق  ،بعده بالغٌ  له ابنٌ  ه لو بقَي ، ألن  ا  ه أیضمن رجال نفس   یکون أبا  لواحد ال

 شیخ زاده.، اهـ "خاتم النبینی"نبی ا  بعده، فال یکون هو  ونَ به أن یک

 ؛من أوالد األنبیاء مل یکونوا أنبیاء إذ کثریٌ  ؛املالزمة   منعَ  "فالکش  "يف  وأوردَ 

 لیست   :"مةاملالزَ " :عن ذلك بقوله (1)هاب  وأجاب الش   ه.م حیث جیعل رسالتَ ه أعلَ فإن  

 اهللَ  ة، وهي أن   احلکمة اإلهلی  املنطقي، بل عىل مقتَض  زوم العقيل والقیاس  عىل الل   مبنیة  

هم، فلو هم وأفضل  نا أکرم  هم أنبیاء کاخللیل، ونبی  سل بجعل أوالد  الر   بعَض  أکرمَ 

 هـ.ا (2)"له جعَلهم أنبیاءَ   ترشیف  اهلل ه اقتَض أوالد   عاَش 

  ه:قولو" فقال: كلالستدرا یهالتوج ذاهوضح أما  (3)"ناخلاز  "نقل عن  ثم  

 :يأ ،للوصف هٌ متوج   ةالنفي يف احلقیق (ا  یکون نبی   هابن رجل بعد هیکون ل فال)

                                                          

 .7/174، 40سورة األحزاب، حتت اآلیة:  "عنایة القايض وکفایة الرايض"أي: يف ( 1)

ف   179، 6/178، 40سورة األحزاب، حتت اآلیة:  "الفتوحات اإلهلیة"( 2)  .بترص 

 .3/503سورة األحزاب،  "مدارك التنزیل"( 3)
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ماتوا قبل  ةثوالد ثالأکور من الذ   ه فقد کان لال  إو ه،بعد ا  نبی   هرجال  وکون   هیکون ابن  

  اهـ. (1)"جالفلم یبلغوا مبلغ الر   ،البلوغ

 هوج ةَ صح ن  أین ّس  ومن کالم املف ،اهکل   اتیهالتوج هذهضح من وات  

یبتني علی تقدیر  ،انوارتباط الکالم الرب   ،نیالعطف بنی اجلملتَ  ةَ وصح ك،االستدرا

  .ملنیاالع رب   واحلمد هلل ،ا  ختَم  زمانی   "خاتم النبینی"کون 

 وتويالنان   عىل الدیوبندي ث الکاشمریيیراد املحد  إ

 معروٌف  ة،الطائف من نفس رجٌل  الدیوبندي الکاشمریي ه  شا نورأالشیخ 

اس املذکور: ثر ابن عب  أيف  "لبخاريافیض الباري رشح "قال يف  ،واحلدیث هبالفق

 هنفس ن یعجزَ أنسان فال ینبغي لإل أه،عندنا منش رهذا ظإو ،لیس بمرفوع هن  أ رهوالظا"

  .(2)"ةا  باملر  شاذ   همع کون ه،يف رشح

 ة  وتوي رسالوالنا النانَ ل ف مأوقد ": "حتذیر الناس" یرادا  عىلإ یهوقال ف

ق وحق   ،"ثر ابن عباسأنکار إحتذیر الناس عن " اهثر املذکور سَم  يف رشح األ ة  مستقل  

يف  مذکورٌ  وهکَم  ،خریأرض أر يف ٓاَخ  خاتمٌ  ن یکونَ أخیالف  ال  هخامتیتَ  ن  أ ایهف

                                                          

 .ملتقطا   6/179، 40سورة األحزاب، حتت اآلیة:  "الفتوحات اإلهلیة"( 1)

﴾ ]البقرة: کتاب املظامل، باب قول اهلل تعاىل:  "فیض الباري"( 2) َصام  ، حتت ر: [204﴿َأَلد  اخل  

2457 ،3/609. 
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کَم  ،أیضا   سَمءٌ  أرض   لکل   ن یکونَ أوتوي ویلوح من کالم النانَ  .ثر ابن عباسأ

  اهـ. (1)"ةیضر  األ كلتل اهوات السبع کل  ن کون السَمٓامن القر رهیظ يرضنا، والذأل

من  مرٌ أ هق بیتعل   ال ،ا  املذکور شاذ   ثرَ ا وجدنا األن  أ :واحلاصل" قال: ثم  

ن کان إو ه،رشَح  كَ ن نرتأ نای  أر ،یَمنناإمن  ءٌ يش یهف علیتوق   وال ،نانا وصیام  ت  صال

 سبعَ  ن  إ :رباب احلقائقأطریق  ل عىلفق   ،علم هب كيف ما لیس ل مَ ن تقتحأ كل بد   ال

 ،جسامعامل األ (1) ة:ثثال اهمن وقد صحَّ  ،عوامل ة  عن سبع ةٌ عبار اهرضنی لعل  أ

 هفقد ورد ب ة،سموعامل النَّ  ،را عامل الذ  م  . أرواحوعامل األ (3) ،وعامل املثال (2)

خرج أو ،عوامل ة  مخس هذهف ؟أم ال هس  أ برملَ عا وه لهندري  ا اللکن   ،یضا  أ احلدیث  

 وقد ثبت ه،حکامَ أخذ أ ویال  إ العاملَ  ذاهمن  یمر   الواحد ال ء  فاليش ،یضا  أنی اثنَ  اهنحوَ 

 ن تلتزمَ أ كیمکن ل وحینئذ   ،العاملَ  هذايف  هقبل وجود ءلليش   ع وجوداٌت عند الرش  

 انتهى. (2)"بدون ُمذور ة  بي الواحد يف عوامل خمتلفکون الن  

عند  ی ةعلم ةٌ وقع هوتوي لیس لللنانَ  "حتذیر الناس"کتاب  ن  أ الکالم ةخالص

،وا ة  ومبتدع ة،رمکف   ة  ل  عان مض  قنی، یضمن مَ املحق    .والباطل وختلیطا  بنی احلق   هیة 

 ومکاید   ،سنف  ور األمن رش   تعاىل نعوذ باهلله!! بحاثأمن املولعنی ب ن تکونَ أ كای  إف

                                                          

﴾ ]البقرة: کتاب املظامل، باب قول اهلل تعاىل:  "فیض الباري"( 1) َصام  ، حتت ر: [204﴿َأَلد  اخل  

2457 ،3/609. 

﴾ ]البقرة:  تعاىل: کتاب املظامل، باب قول اهلل "فیض الباري"( 2) َصام  ، حتت ر: [204﴿َأَلد  اخل  

2457 ،3/610. 
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 هوصحب هلٓا وعىل یهعل تعاىل اهلل وصىل   ،العظیم  باهللال  إ ةَ قو   وال حوَل  الو ،یطانالش  

 .موسلَّ  كوبارَ 

 الغني هموال ىلإالفقری 

 فيضان املصطفی القادري احلنفي      

 م2019إبریل 11  
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 الصفحة املوضوع

يْلوي ر  11 ترمجة اإلمام أمحد رضا خاْن الَبر

 11 .............................................................أرسُته

 11 ............................................................والدته

 12 ...................................................تبّحره يف العلوم

 13 ....................................................مذهبه وطريقه

 13 .....................................................جهاده بالقلم

 14 ...............................................ذكر بعض مصنَّفاته

 16 .............................................................ِشعره

 17 .............................................................وفاته

 21 حسام احلرمني عىل منحر الكفر واملني

 21 "املعتمد املستند" وذ منخمأ

 28 ......................................................:"املرزائية"

 31 ...................................... الوهابية األمثالّية واخلوامتيّة:

 34 .................................................الوهابية الكّذابية:

يطانية:  38 ................................................الوهابية الشَّ

 43 .............................. نية:ومن ُكرباء هؤالء الوهابية الّشيطا



 وياتتحفهرس الم

 

224 

  https: //www.facebook. com/darahlesunnat 

 49 اتتقريظ

 51 "ة والتسجيالت املّكيةالّلمم امللكيّ "

 53 ..............................يلالشيخ حمّمد سعيد بابص   :١ تقريظ

 55 ..............................رداداخلري مِ  الشيخ أمحد أبو :2 تقريظ

 58 ..............................صالح كامل يخالعاّلمة الّش  :3 تقريظ

 61 ...............................صّديق كامل الشيخ عيل بن :4 تقريظ

 63 ...............آبادير اإللهاحلّق املهاجِ  الشيخ حمّمد عبد :5 تقريظ

 65 .............................د إسامعيل خليلموالنا السيّ  :6 تقريظ

 68 .......................نيحس  أيب د املرزوقي العاّلمة السي   :7 يظتقر

 75 ........................يدن  باُج  بكر   أيب بن يخ عمرالّش  :8 تقريظ

 77 ...........................ني املالكيحس   بن يخ عابدالّش  :9 تقريظ

 80 ........................ني املالكيحممد عيل حس   موالنا :١0 تقريظ

 86 ...........................نييخ مجال بن حمّمد بن حس  الّش  :١١ تقريظ

 88 ....................انهّ يخ أسعد بن أمحد الد  موالنا الّش  :١2 تقريظ

 91 ............................ّهانالد  محنالرّ  يخ عبدالّش  :١3 تقريظ

 94 ....................وسف األفغايند يُ موالنا الشيخ حممّ  :١4 تقريظ

 96 ............................يخ أمحد املّكي اإلمداديالّش  :١5 تقريظ

 100 .........................يوسف اخلّياطبن موالنا حمّمد  :١6 تقريظ

 102 .............ضلموالنا الشيخ حممد صالح بن حمّمد باف   :١7 تقريظ
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 104 ..........اغستايني الدّ اجِ الكريم النّ  موالنا الشيخ عبد :١8 تقريظ

 106 ....................موالنا الشيخ سعيد بن حممد اليامين :١9 تقريظ

 108 .......................اويالشيخ حامد أمحد حمّمد اجلدّ  :20 تقريظ

 111 "دنّيةية والتسجيالت املر ه اهلن  الفواك  "

 113 .............ين إلياسالد   تاجحممد املفتي  الشيخ موالنا :2١ تقريظ

 115 ................اغستاينالم الدّ الّس  الشيخ عثامن بن عبد :22 تقريظ

 117 ............................أمحد اجلزائري سي دالالشيخ  :23 تقريظ

 121 ......................الشيخ خليل بن إبراهيم اخلربويت :24 تقريظ

 122 .....................................السّيد حمّمد سعيد :25 تقريظ

 124 ..........................مريحممد بن أمحد العُ الشيخ  :26 تقريظ

 126 ............عّباس بن السّيد اجلليل حمّمد رضوان الشيخ :27 تقريظ

 128 .........................ِس ر  ح  مر بن محدان امل  عُ  الشيخ :28 تقريظ

 131 .........................ِس ر  ح  مر بن محدان امل  عُ  الشيخ :29 تقريظ

 133 ..................يداويحمّمد بن حمّمد املدين الدِ  الشيخ :30 تقريظ

 134 .................وس اخلياريالشيخ حمّمد بن حمّمد الّس  :3١ تقريظ

 137 "افعيةة ملفتي الّش ليّ العر م الكل  "

 139 .................................زنييأمحد الرب   الشيخ :32 تقريظ

يس ندلُ الشيخ حممد العزيز الوزير املالكي املغريب األ   :33 تقريظ

 .........................................................ونيساملدين الت  
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لبي الطرابليس القادر توفيق الّش  خ الفاضل عبدالشي :34 تقريظ

 ...............................................................احلنفي

159 

 162 ........................ صالح حممد كزيم اسمالشيخ ق :35 تقريظ

 167 "حتذير الناس"بحث عن عبارة م

 171 مالحظات عىل كالمه املذكور

 173 ةالرشطيّ القضية 

 177 «نبّيا   لكان إبراهيمُ  عاش   لو» :حديث

 واإلكفار هبا "خاتم النبّيني"قضية كلمة النانروتوي يف 

 مع ُشبهات وإزالتها

 

183 

  185اس ثر ابن عبّ أ يةقض

 187 وتويكالم النان  

 192 هازالتإو هاتبُ ُش 

 194 "الطرفني حیتمل صدق   ال يةرشط يةقض" هةشب

 200 يهانبياء فأخری ووجود أمل عوا هةشب

 201 هاني ومعنامام احلرم  إريي يف مام القش  اإل ةكلم

 203 هوحلّ  مام الغزايل من كالم اإل شكال  إ

 205 هعلي دسوس  كيم المرمذي م  احل ةكلم

 209 وتويكالم النان   ةالتحريف يف ترمج هةشب

 210 هوتوي يف كالمتباع النان  أحتريفات 
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 211 ةالكريم يةيف اآل كرااالستد هُ وج

 213 ةالكريم يةيف اآل اكوتوي لالستدرالنان   يهتوج بطاُل إ

 214 قنيمن املحقّ  كخری لالستدارأ يهات  توج

 218 وتويالنان   عىل الديوبندي ث الكاشمريييراد املحد  إ
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 دار أهل السنّة اتراصدإ

قةه(1252امي )ترشح عقود رسم املفتي: لإلمام ابن عابدين الش   .1 لا  طبعت ،، حمقَّ من  أو 

من  اا نيوثا .م2018ه/1439 اا لثوثا .م2015ه/1436ظبي اإلمارات، أبو "دار الفقيه"

 .م2017ه/1438 القاهرة، "الحدار الص  "

قة ه(1340)ت مام: لإلمام أدمد راا اان  أجىل اإلعالم أن  الفتوى مطلقاا عىل قول اإل .2 ، حمقَّ

لا  طبعت  اا لثوثا .م2015ه/1436أبوظبي اإلمارات،  "دار الفقيه"من  أو 

 .م2017ه/1438القاهرة،  "الحدار الص  "من  اا نيوثا .م2018ه/1439

ه( 1340)ت الفضل املوهبي يف معنى إذا صح  احلديث فهو مذهبي: لإلمام أدمد راا اان   .3

قة لا  طبعت، حمقَّ  اا لثوثا .م2015ه/1436أبوظبي اإلمارات،  "دار الفقيه"من  أو 

 .م2017ه/1438القاهرة،  "الحدار الص  "من  اا نيوثا .م2018ه/1439

قة،ه( 1340عىل رد  املحتار: لإلمام أدمد راا )ت جد  املمتار .4 من  بعط   )سبع جمل دات( حمقَّ

 م.2013ه/1434أبوظبي اإلمارات،  "دار الفقيه"

يواين، وهي رسالة خمترصة  مفتيحياة اإلمام أدمد راا: لل .5 يف سرية اإلمام من حممد أسلم راا الشِّ

قة، طبعت من المع  تهحيث صل كراتيش  "اإلدارة لتحقيقات اإلمام أدمد راا"علامء العرب، حمقَّ

 م.2006ه/1427

سول  حتسنی الوصول .6 يو مفتيلل: إىل مصطلح حديث الر  قة اينحممد أسلم راا الشِّ ، حمقَّ

لا  ، طبعت)باألردية( دار " من وثانياا  .م2006ه/1427كراتيش  "مكتبة بركات املدينة"من  أو 

 .م2016ه/1437 كراتيش "أهل السن ة

سول  حتسنی الوصول .7 قة )بالعربية(، هل: إىل مصطلح حديث الر  لا  طبعت حمقَّ دار أهل "من  أو 

، أبوظبي اإلمارات "الفقيه دار" من لةمعدَّ  وثانياا  م.2007ه/1428 كراتيش "السن ة

 م.2016ه/1437 كراتيش "السن ة دار أهل"من  اا لثوثا .م2015ه/1436

ة( .8  .م2006/ه1427 : لإلمام أدمد رااإقامة القيامة عىل طاِعن القيام لنبي هتامة )باألردي 
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ت ل جلي  .9 و  و هينَالصَّ ع  تاملَماَم أ ةالدَّ ة( و  ، ه(1340)ت اان   : لإلمام أدمد راا)باألردي 

 م.2007ه/1428

مة .10 اوي مقد  ين الد   ظفر املفتي ثمللك العلامء املحدِّ  :احلديث الضعيف اعتباريف  اجلامع الر 

لا أ قةحمقَّ  طبعت ،هاريالبِ  لة وثانياا  .م2007ه/1428 كراتيش "دار أهل السن ة"من  و   معدَّ

 .م2015ه/1436، أبوظبي اإلمارات "دار الفقيه" من

ة السَّ  "امعارف را" .11 طبعت من  ادس(،م )العدد الس  2008ه/1429وية العربي ة نَاملجل 

 .كراتيش "دارة لتحقيقات اإلمام أدمد راااإل"

قة،ه(1340)ت لإلمام أدمد راا اان   :راد  القحط والوباء بدعوة اجلريان ومؤاساة الفقراء .12  ، حمقَّ

 م.2008ه/1429كراتيش  "راااإلدارة لتحقيقات اإلمام أدمد "مرتمجة بالعربية، طبعت من 

رات حقوق العباد .13 قة،ه(1340)ت لإلمام أدمد راا اان   :أعجب اإلمداد يف مكفَّ مرتمجة  ، حمقَّ

 م.2008ه/1429كراتيش  "اإلدارة لتحقيقات اإلمام أدمد راا"بالعربية، طبعت من 

 ،قة، حمقَّ (ه1340)ت اان   لإلمام أدمد راا :ينح بكفَّي اليدَ نی يف كون تصاف  صفائح الل جَ  .14

 .م2008ه/1429كراتيش  "دارة لتحقيقات اإلمام أدمد راااإل"، طبعت من مرتمجة بالعربية

 ية الشيخاهلند ديار: مفتي الباألردية ، املرتِجمه(1340ت): لإلمام أدمد راا ان يف توحيد القرآنأنوار املن  .15

 م.2008ه/1429قة األزهري، حمقَّ  أارت راا اان  

 مة املفتي نقي عل اان  للعال   :)باألردية( املولد والقيام ي عملِ ثام ملانعِ إذاقة األ .16

لا  قةحمقَّ  طبعت (،ه1297ت) أبوظبي  "الفقيه دار"من  وثانياا  .م2008/ه1429 أو 

 م.2016ه/1437  اإلمارات

مة للعال   :)باألردية( )اوابط ملعرفة البَدع واملنَكرات( باين الفسادمع مَ شاد لقَ أصول الرَّ  .17

من  )بالعربية( وثانياا  م.2009ه/1430قة حمقَّ (، ه1297)ت نقي عل اان  املفتي 

 م.2015ه/1436  أبوظبي اإلمارات "الفقيه دار"
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ار عىلوارع القَ قَ  .18 يار مفتي الدِّ املرتِجم بالعربية: ، ه(1340ار: لإلمام أدمد راا )تج  مة الف   املجسِّ ه 

قة، طاألزهري ة الشيخ أارت راا اان  اهلندي    م.2011ه/1432 القاهرة "ماملقطَّ  دار"بعت من ، حمقَّ

سول القادري البََداي وين )تاملعتقد املنتقَ  .19 ة: املعتَمد ه1289د: لإلمام فضل الر  ( مع حاشية قي مة مسام 

قة، طبعت (ه1340املستند بناء نجاة األبد: لإلمام أدمد راا )ت لا  حمقَّ أبوظبي  "دار الفقيه"من  أو 

 .م2018ه/1440، القاهرة "جرة األوىلدار اهل"من  وثانياا ، م2016ه/1437اإلمارات 

ة )اوابط ملعرفة البَدع واملنَكرات( .20  قواعد أصولية لفهم اآليات القرآنية واألحاديث النبوي 

يواين املَيمني، )العربية( قة، : للمفتي حممد أسلم راا الشِّ لا طبعت حمقَّ أبوظبي  "دار الفقيه"من  أو 

 .م2019ه/1440، القاهرة "اهلجرة األوىل دار"من  وثانياا ، ، م2016ه/1437 اإلمارات

ة )اوابط ملعرفة البَدع واملنَكرات(  .21 قواعد أصولية لفهم اآليات القرآنية واألحاديث النبوي 

يواين امَليمني، )أردو( قة، : للمفتي حممد أسلم راا الشِّ  "اهلجرة األوىل دار"من طبعت حمقَّ

 .م2019ه/1440، القاهرة

(، الطبعة األوىل، ه1340عطايا النبوية يف الفتاوى الراوية: لإلمام أدمد راا اان  )تال .22

قة  .م2017ه/1438، جملداا باألوردية( 22) حمقَّ

طبع  ،احلَلبي و العمر: املفتي الشيخ إبراهيم عل احلمد  (ظم العريبالن )نظم العقائد النسفية،  .23

لا   كراتيش "دار أهل السن ة"من  وثانياا  م.2017ه/1438القاهرة  "الحدار الص  "من  أو 

 م.2018ه/1439

من  طبع ،اهلندي يخ حممد سلامن الفريدي املصباحيلش  ل: و(ردالن ظم األالعقائد النسفية )نظم  .24

 م.2018ه/1439 كراتيش "دار أهل السن ة"

(، ه1340كنز اإليامن ترمجة القرآن مع تفسري ازائن العرفان: لإلمام أدمد راا اان  )ت .25

 كراتيش "دار أهل السن ة"( من ه1367آبادي )ت راداملين للصدر األفاال السي د نعيم الد  و

  م.2018ه/1439
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(، الطبعة األوىل، ه1340األرسار: لإلمام أدمد راا اان  )ت أزهار األنوار من صبا صالةِ  .26

قة  .م2019ه/1440، "أهل السن ةدار "طبعت من ، حمقَّ

ة و .27 قةه1340املدينة: لإلمام أدمد راا اان  )تاإلجازات املتينة لعلامء بك  دار "، طبعت من ( حمقَّ

 .م2018ه/1440 ،القاهرة "اهلجرة األوىل

فر: لإلمام أدمد راا اان  )ت .28 قة( ه1340الَظفر لقول ز   "دار اهلجرة األوىل"طبعت من  ،حمقَّ

 .م2018ه/1440 ،القاهرة

قةه1340راا اان  )ت شامئم العنرب يف أدب النداء أمام املنرب: لإلمام أدمد .29 ، طبعت من ( حمقَّ

 .م2018ه/1440 ،القاهرة "دار اهلجرة األوىل"

ين عن أحكام جماَورة احلرَمنی: لإلمام أدمد راا اان  )ت .30 قةه1340صيقل الرَّ ، طبعت ( حمقَّ

 .م2018ه/1440 ،القاهرة "دار اهلجرة األوىل"من 

قةه1340اان  )تاجلبل الثانوي عىل كلية التهانوي: لإلمام أدمد راا  .31 دار "طبعت من  ،( حمقَّ

 .م2018ه/1440 ،القاهرة "اهلجرة األوىل

قةه1340كفل الفقيه الفاِهم يف أحكام قرطاس الدراهم: لإلمام أدمد راا اان  )ت .32 ، ( حمقَّ

 .م2018ه/1440 ،القاهرة "دار اهلجرة األوىل"طبعت من 

قةه1340)تهادي  األاحية بالشاء اهلندية: لإلمام أدمد راا اان   .33 دار "طبعت من  ،( حمقَّ

 .م2018ه/1440 ،القاهرة "اهلجرة األوىل

قةه1340الصافية املوحية حلكم جلد األاحية: لإلمام أدمد راا اان  )ت  .34 دار "طبعت من  ،( حمقَّ

 .م2018ه/1440 ،القاهرة "اهلجرة األوىل

دار "طبعت من  ،قة( حمقَّ ه1340شافيا حكم فونوجرافيا: لإلمام أدمد راا اان  )ت الكشف   .35

 .م2018ه/1440 ،القاهرة "اهلجرة األوىل

لل األنقى من بحر سبقة األتقى: لإلمام أدمد راا اان  )ت .36 قةه1340الزي دار "، طبعت من ( حمقَّ

 .م2018ه/1440 ،القاهرة "اهلجرة األوىل
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: "املهجورالسعي املشكور يف إبداء احلق  "مع حاشية  "يحجيح إلحقاق احلق  الرص  القول النَّ" .37

قة (ه1340لإلمام أدمد راا اان  )ت  ،القاهرة "دار اهلجرة األوىل"طبعت من  ،حمقَّ

 .م2018ه/1440

قة. ه(1340راا اان  )تإنباء احلي أن  كالَمه املصوَن تبياٌن لكل  يشء: لإلمام أدمد  .38 ، حمقَّ

 م.2018ه/1440 القاهرة، "دار اهلجرة األوىل"من  طبع

ية بامل .39 ولة املك  ة الَغيبي ة: لإلمام أدمد راا اان  )تالدَّ قة.ه1340اد  دار اهلجرة "طبع من  (، حمقَّ

 م.2019ه/1440القاهرة،  "األوىل

ىل لناعتي املصطفى بدافع البالء )مرتَجم بالعربية(: لإلمام أدمد راا اان   .40 األمن والع 

ق. ه1340)ت  م.2019ه/1440القاهرة،  "دار اهلجرة األوىل"طبع من (، حمقَّ

 

 بَعون اهلل تعاىل من دار أهل السنّةصدر يس

(، ه1340: لإلمام أدمد راا اان  )ت)مرتَجم بالعربية(منري العنی يف حكم تقبيل اإلهباَمنی  .1

قة.  حمقَّ

اويمة الشيخ اواجه مظفَّ حتقيقات إمام علم وفن: للعال   .2 ق. ،و(رد)أ ر حَسنی الر   حمقَّ

ملتداولة: لإلمام أدمد راا اان  جمموعة تعليقات اإلمام أدمد راا عىل الكتب ا .3

قة.ه1340)ت  (، حمقَّ

قع ئاق دع مئاسلاالسیم .4 يواين(اردم) ، حمقَّ  .: للمفتي حممد أسلم راا الشِّ

ق.ه1340: لإلمام أدمد راا اان  )ت(ورد)أعقائد وكالم  .5  ( حمق 

قه1340: لإلمام أدمد راا اان  )ت(و)أرد تلخيص فتاوى راوية .6  .جمل دات( ت  )س ( حمق 




